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এ. মুখাজী আযাঙ কোং প্রাইভেট লিমিটেড 
২ স্বক্ষিক্ম চ্যোর্টাজী স্ট্রীউ, কহিশিবগাত+-৯২ 



অপকাশক £ 

জঅমিয়রগুন মুখোপাধ্যায় 
মাত হু ডিরেকুর 

৬৪, আবাজর্ণ আাণ্ড কোহ প্রাইভেট নিমিটেড 

২ বক্ষিম চ্যাটাজশ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ 

প্রথম অন্মোদিভ সংক্কবণ 

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ 

সুজ্ঞাকর 7] 
জিৎ কুমার দত্ত 
নবশক্কি প্রেস 

১২০ আআশচাখ জগদীশ বহ্ছু তবোড 
ক জিকাতিা1-১৪ 



ভুমিক। 

পশ্চিমবঙ্গ মধাশিক্ষ] পর্যৎ কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যস্চী অনুসারে লিখিত 

প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল প্রকাশিত হইল। 

এই গ্রস্থে বিষয়ুবস্তব সম্পূর্ণত1 ও সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়! পাঠা- 
তালিকার বহিভূ্তি ছুই-একটি বিষয়বস্তবও অবতারণ। কর! হইয়াছে এবং 

সংযোজিত অতিবিক্ত অংশসমূহ স্ুচীপত্রে তারকা-চিহ্কিত কবিয়। দেওয়া 

হইয়াছে । আমাব সহকর্মী সুধী শিক্ষকবৃন্দ আমার সহিত সম্ভবতঃ একমত 
হইবেন যে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীগণকে অযথা তথ্যভারাক্রাস্ত না করিয়াও 
এই বিষয়সমূহ পাঠ্যতালিকার অন্তভূর্ক্তি করা যায় এবং ইহাতে অর্থ নৈতিক 
ভূগোলেব বিষয়বস্তব সম্পূর্ণতা ও সঙ্গতি বজায় থাকে । 

পবিশেধে বক্তব্য এই যে যাহাদের জন্ত এই পুস্তকটি প্রকাশিত হইল 
তাহাদেব উপকারে আসিলেই আমার শ্রম সার্থক বলিম্বা মনে করিব। 

কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ালয় অনিল মুখোপাধ্যার 
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সুচীপত্র 

নবম ও দশম শ্রেণী 

প্রথম খণ্ড ৪ মানুষ ও তাহার পরিবেশ 

প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা ([0৮:০050007, ) 
সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা (পৃঃ ১-২)১ অনুশীলন ক্ষেত্র 
( পৃঃ ৩); অনুশীলনের পদ্ধতি (পৃঃ ৩-৪); ভূগোল শাস্ত্রের 
বিভিন্ন শাখ। (পৃঃ ৪ ), অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 

(পৃঃ ৪-৫)। 
প্রশ্নোত্বব (পঃ ৫) 

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ মানুষ ও তাহার পরিবেশ (১155 ৪0 
1315 1270521012006186 ) 

পরিবেশের প্রকারভেদ (পঃ৬), প্রাকৃতিক পবিবেশ £ 
(১) ভৌগোলিক অবস্থান (পঃ ৭-১০)। (২) সৈকত 
রেখা (পৃঃ ১০-১১)) (৩) আয়তন (পৃঃ ১১), 

(৪) আকার (পৃঃ ১১-১২); (৫) ভূপ্রকৃতি (পৃঃ 
১২-১৬ ),১ (৬) জলবাধু ( পৃঃ ১৬-১৮)$ (৭) প্রারুতিক 

সম্পদ (পৃঃ ১৮২১), (৮) আভ্যন্তরীণ জলভাগ 
( পূঃ ২১-২২); (৯) সমুদ্রম্োত (পৃঃ ২২-২৩), 

সাংস্কৃতিক পরিবেশ (পৃঃ ২৩-২৫ )। 
প্রশ্নোত্তর (পৃঃ ২৫-২৬) 

তৃতীয় অধ্যায় ঃ জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিমণ্ডুল (01175865 
8100 18001581 2২6£10109 ) 

প্রাকৃতিক পরিষ্গুল (পৃঃ ২৭-২৮); পৃথিবীর প্রধান 
প্রধান প্রাকৃতিক পরিমগ্ুল সমূহ (পৃঃ ২৮৩০) উ্ 
মগুলের গ্রারাঁতক অঞ্চল সমূহ (পৃঃ ৩০-৩৮); উপক্রান্তীয় 
মণ্ডলের প্রাকৃতিক অঞ্চল সমূহ (পৃঃ ৩৮-৪৩)) নাতিশীতো 
মণ্ডলের প্রাকৃতিক অঞ্চল সমূহ (পৃঃ ৪৪-৪৯); হিমমণ্ডলের 
প্রাকৃতিক অঞ্চল সমূহ (৪৯-৫* )। 
ভারতের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিমওল সমূহ £ ভারতের 
জলবায়ু (পৃঃ €*-৫৪)7 ভারতের প্রাকৃতিক পরিমণগ্ডল 
সমূহ ( পৃঃ ৫৪-৬২ )। 
প্রশ্বোত্বর (পৃঃ ৬২-৬৪ ) 

পষ্ঠা 
১৫ 

৬-২৬ 

২৭-৬৪ 



দ্বিতীয় খণ্ড ৪ প্রারচম্িক উৎপাদন 
পৃষ্ঠা 

রথ সায় 3 কৃষিকার্য (:887651656 ) ৬৫১০৯ 

কৃষির উপর পরিবেশের গ্রভাব (পৃঃ ৬৫-৬৬)) কৃষি প্রণালী 
(৮; ৬৭-৬৮ )। 

ভারতের কষিবাবস্থা £ ভারতীয় রুষির বৈশিষ্ট্য (পঃ 
৬৮-৬৯ ), ফসলের খতু (পঃ ৭০); কুষিপদ্ধতি (পু: ৭); 

কুষি অঞ্চল ( পুঃ ৭০); ভারতের জললেচ বাবস্থা (পৃঃ 
৭-৭৩ ); ভারতের মৃত্তিকা ( প: ৭৩-৭৬ )। 

প্রধান প্রধান কৃষিজ ফলল £ গম ( পৃঃ ৭৬৮০): ধান 
( পৃঃ ৮০-৮২ ) 7 চা (পুঃ ৮২-৮৪ ), কফি ( পৃঃ ৮৪-৮৫ ); 

ইক্ষু (পৃঃ ৮৫-৮৬) বীট ( পঃ ৮৬-৮৭); কার্পাস 

(পৃঃ ৮৮-৯০); পাট (পূঃ ৯০ ৯১) শণ (পৃঃ ৯১-৯২)। 

রেশম ( পৃঃ ৯২-৯৩)$ তৈলকীজ ও উত্ভিজ্জ তৈল 
( পৃঃ ৯৪-৯৫ ),; রবার ( পুঃ ৯৫-৯৭ )। 

ভারতের প্রধান প্রধান কৃষিজ ফসল £ ধান (পঃ ৯৭-৪৮)) 
গম ( পৃঃ ৯৮-৯৯ ), চা ( পৃঃ ৯৯-১০০ ) ; কফি (পৃঃ ১০*- 

১০১); ইক্ষ (পঃ ১০১-১০২); কার্পাস (পঃ ১০২-১০৩); 

পাট (পৃঃ ১০৩-১০৪ ), রেশম (পৃঃ ১০৪), শণ 

(পৃঃ ১০৪), তৈলবীজ (পৃঃ ১০৫-১০৭)) ববার (পুঃ ১০৭)। 
পের্শ্ব্োতর (পৃঃ ১০৮-১০৯) 

পরম অধ্যায়: পশুচারণ শিল্প 059560191 17001050165) ১১০-১১৯ 

পশুগারণ (পৃঃ ১১০); গবাদি পঞুপালন (পূঃ ১১০-১১১) ; 

ডেয়াবী শিল্প (পৃঃ ১১২-১১৪ )১ মেষপালন ( পূঃ ১১৪- 

১১৭) শৃকর (পৃঃ ১১৭)। 

ভারতের পণুচারণ শিল্প (পৃঃ ১১৭-১১৯ )। 
প্রশ্নোত্তর (পৃঃ ১১৯) 

* হষ্ঠ অধ্যায় £ অথস্য চাষ ( চ$85128 ) ১২০-১২৭ 
শ্রেণীবিভাগ (পৃঃ ১২৯) মঃস্তক্ষেতত্রমূছের বৈশিষ্ট্য 
(পৃঃ ১২১২১) /মন্স্ত আহরণ ক্ষেত্রসমূহ ( পুঃ ১৯১৮ 

১৯) বাশিক্জা (প: ১২৩ )1 
ভারতের মতম্ত শিল্প ( পৃঃ ১২৪-১২৭)। 

প্রশ্নোত্বর ( পৃঃ ১২৭ ) 



পৃষ্ঠা 
সপুম অগ্লাগি ; অরণ্য ও অরণ্য সম্পদ (5০:55 8০৫ 

61556 ০১:০0 0০৩ ) ১২৮-১৩৮ 

অরণোর সুবিধা (পৃঃ ১২৮); অবণ্যের শ্রেণীবিভাগ ও 
আঞ্চলিক বণ্টন (পৃঃ ১২৮-১৩২), কাষ্ঠ-বাণিজ্য (পৃঃ ১৩২), 

ভারতের বনজ সম্পদ £ ভারতের অরণ্য অঞ্চল (পুঃ 

১৩২-১৩৪ ), ভাবতের বনভূমির আয়তন ( পৃঃ ১৩৪- 
১৩৫), ভাবতের বনজ সম্পদ (পৃঃ ১৩৫-১৩৭) , ভাবতেব 

বনজ শিল্পের অন্ুরতিতর কারণ ( পঃ ১৩৭-১৩৮)। 

প্রশ্নোতর ( পৃঃ ১৩৮) 

অষ্টম অধ্যায় ঃ খনিজ দ্রেব্য ও শক্তি অল্প (1756781 ৪700 7১0৮ 
চ২০901০89) ১৩৯-১৯০ 

খনিজ (পৃঃ ১৩৯), খনিজ দ্রবা ও খনিজ শিল্পের বৈশিষ্ট্য 
(পৃঃ ১৩৯-১৪০) , খনিঞ্জ দ্রব্োর শ্রেণীবিভাগ ( পূঃ ১৪০), 
কয়েকটি উল্লেখযোগা খনিজ সম্পদ £ লৌহ (পৃঃ ১৪*- 
১৪৩), তাঅ (পৃঃ ১৪৪-১৪৫ ), রাং (পৃঃ ১৪৬), 

সীসক (পৃঃ ১৪৬-১৪৭), আলুমিনিয়াম ( পুঃ ১৪৭- 

১৪৮ )১ অভ্র (পূঃ১৪৮), লবণ (প£ ১৪৮) স্থাপত্য 

শিল্পের প্রস্তর ( পৃঃ ১৪৮ ১৪৯), শক্তিসম্পদ £ কয়ল। (পৃঃ 
১৪৯-১৫৬), খনিজ তৈল (€ পৃঃ ১৫৬-১৬১ )) *জল- 

বিদ্যুৎ ( পৃঃ ১৬২-১৬৪ )। 
ভাবতের প্রধান গ্রধান খনিজ সম্পদ : লৌহ আকরিক 
(পূঃ ১৬৪-১৬৬), ম্যাঙ্গানিজ (পৃঃ ১৬৬-১৬৭ ) 

মোনাজাইট (পৃঃ ১৬৭), ইলমেনাইট (পৃঃ ১৬৭), 
তার (পৃঃ ১৬৭-১৬৮) ; ম্যাগনেসাইট (পৃঃ ১৬৮), বক্সাইট 
( পু: ১৬৮-১৬৯ )) স্বর্ণ (পৃঃ ১৬৯), রৌপ্য (পুঃ ১৭০), 
অভ্র (পৃঃ ১৭৯-১৭১) ; লবণ (পৃঃ ১৭১), জিপসাম 
(পৃঃ ১*১-১৭২), সোর]1 (পৃঃ ১৭২), হীরক (পঃ ১৭২), 
কয়ল৷ (পঃ ১৭২-১৭৬),১ খনিজ তৈল (পৃঃ ১৭৬-১৭৭), 
গ*জল-বিছ্াৎ ( পূ: ১৭৭-১৮২ )। বহুমুখী নদী পরিকল্পন। 

(পৃঃ১৮২)। দামোদর পরিকল্পনা (পৃঃ ১৮২-১৮৪) ১ মহানদী 
পরিকল্পনা (পৃঃ ১৮৪-১৮৫ )+ কুশীবাধ পরিকল্পনা ( পুঃ 

* তাঁর়কাচিছিত আপি পাটা তাজিকার ঘহিভতি ; তবে খিবাধসতর সংপূর্ণতা 
ও সঙ্গত্ির জঙ্গু এই অংশটি সংযোজিত হাই « 



পষ্ঠ। 

১৮৫-১৮৬), তু্গউদ্রা পরিকল্পনা ( পুঃ ১৮৬), রিহাও 
পরিকল্পনা ( পৃঃ ১৮৬) তাপ্পী পিকল্পনা (পৃঃ -৮৬)) 
কম়ন। পরিকল্পনা ( পূঃ ১৮৬-১৮৭ ), চম্বগ পরিবল্পনা (পৃঃ 

১৮৭); পাগাজুর্ন সাগর পরিঃল্লন। (পুঃ ১৮৭), মঘুখাক্ষী 
পরিকল্পনা ( পৃঃ ১৮৭-১৮৮ )7 গঙ্গা বাধ পৰিকল্পনা 
( পুঃ ১৮৮) ভাক্রা-নার্দাল পারকল্পন। ( পৃঃ ১৮৮-১৮৯)। 

প্রশ্নোত্তব (পৃঃ ১৮৯-১৯০) 

তৃতীয় খও £ পরিবহন ব্যবস্থ। 

নবম অধ্যায়: পরিবহন ব্যবস্থা স্থলপথ (74০০5 ০ 
7718717570010--1,8100 10910919010) ১৯১-২০৮ 

পর্রবঃন ব্যবস্থাব প্রয়োজনীয়ত]| (পূঃ ১৯১-১৯২)) 

পবিবহনেব প্রকাবঙ্জে (পৃঃ ১৯২ )$ স্থলপথে পরিবহন 
ব্যবন্তা (প:১৯২-১ন৩), ভারতের বাস্তা (পঃ ১৯৩- 

১৯৪ )) ভাবতেৰ সীমান্তপথ ( পৃঃ ১৯৪-১৯৬)। 

বেলপথ £ বেলপথ বনাম মোটর পথ (পুঃ ১৯৬), বেলপথ 

নিবাচনে পরিবেশের প্রভাব (পুঃ ১৯৬-১৯৭); বিভিন্ন 

গেজেব রেলপথ (পৃঃ ১৯৭); মভাদেশীয় বেলপথ ( পুঃ 
১৯৭-১৯৮ ) উল্লেখযোগ্য মহাদেশীয় রেলপথ সমূহ ( পূঃ 
১৯৮-২০৩ 1, ভাবতেব বেলপথ সমূহ ( পঃ ২০৩-২০৭ )। 

প্রশ্নোন্তব (পৃঃ ২০৭-২০৮ ) 

দশম অধ্যায়ঃ পরিবহন ব্যবস্থ।_জলপথ (7০055 ০: 
11817519016 8621 11817500916 ) ২০৯-২২৬ 

আন্তর্দেশিক জপপথ বনাম স্থলপথ (পূঃ ২০৯) নাব্য- 

জলপথের গুণাগুণ (পৃঃ ২০৯-২১০ ); আস্তামশিক জলপথ- 
সমূহ (পৃঃ ২১১-২১৫); ভারতের আন্তর্দেশিক জলপথ- 
সমূহ (পৃঃ ২১৫-২১৭)। 

সমুক্রপথ ; সমুদ্রপথ নির্বাচনে ভৌগোলিক প্রভাব (পৃঃ 
২১৭-২১৮) পৃথিবীর প্রধান প্রধান সমুদ্রপথসমূহ 
( পৃঃ ২১৮-২২২ )। 

সামুদ্দিক খালপথ £ স্থুয়েজ খাল (পৃঃ ২২২-২২৩)। পানাম 

খাল (পৃঃ ২২৩-২২৪)। 



পৃ 
ভারতের সমুদ্রপথ (পৃঃ ২২৫)। 

গ্রশ্বোতণ (প: ২১২৬) 

একাদশ অধ্যায়ঃ পরিবহন ব্যবস্থা -বিমানপথ (10063 *» 
01]7117910016-481] 01210570016) ২২৭-২৩২ 

জল ও স্থলপথ বনাম বিমানপথ ( পঃ ২২৭) বিমানপথ 

নির্দেশক ভৌগোলিক অবস্থা (পূঃ ২২৭-২২৮) উল্লেখ- 

যোগা আহ্বর্জাতিক বিমানপথসমূহ ( পৃঃ ২২৮-২২৯)। 
ভারতের বিমানপথ (প: ২২৪-২৩২)। 
প্রশ্নোন্তব ( পৃঃ ২৩২) 

ছাদশ অধ্যায়: বন্দর ও নগরের উৎপত্তি ও উন্নতি (7০৮০- 
10101721601 [১0165 200.071506 0617065) ২৩৩-২৫৯ 

বন্দর (পঃ ২৩৩), ব্স্থান অনুসারে বন্দবের শ্রেণীবিভাগ 

( পঃ ২৩৩-২৩৪ ); বাণিজোর প্ররৃতি অনুসারে বন্দবের 

শ্রেণীবিভাগ (পৃঃ ২৩৪-২৩৫ )7 পোতাশ্রয়ের প্রকৃতি 

অন্থমাব বন্দবেব শ্রোবিভাগ (পঃ ২৩৫) সামুডিক 
বন্ধবেব গঠন ও উন্নতি (পূঃ ২৩৫ ২৩৭)। 

নগর ও বাণিজ্য কেন্ত্র স্থির কাবণ (পৃঃ ২৩৭-২৩৮)। 
পৃথিবীব উল্লেশযোগ) বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহ (প: 
২৩৮-২৪৭ )। 

ভারতের বন্দবসমূহ (পঃ ২৪৭-২৫১); ভারতের 

উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহ (পুঃ ২৫১-২৫৮)। 
প্রশ্নোত্তর (পৃঃ ২৫৮-১৫৯ ) 



একাদশ শ্রেণী 

চতুর্থ ধঙ ৪ গোঁণ উৎপাদন 
পৃষ্ঠা 

ত্রয়োদশ অধ্যায় £ যন্ত্রশিক্প (1151,9190601108 ]10050065 ) 
২৬০-৩১৯ 

শ্রমশিল্লেব একদেশীশবন ( পূঃ ২৬০-২৬৩ )। 
কয়েকটি উল্লেখযোগা শিল্প £ লৌহ ও হম্পাত শিল্প : 

যুক্তরাষ্ট্র পৃঃ ২৬৩-২৬৫), গ্রেট ব্রিটেন (পু: ২৬৫ ২৬৬), 

মচাদেশীয় ভউবোপ (পৃঃ ২৬৬-২৬৮), ক্ষশিয়া পুঃ ২৬৮), 
এশিয়া ( পুঃ ২৬৮-২৬৯), দক্ষিণ গোলার্দ ( পুঃ ২৬৯), 
ঙারতের লৌহ ও ইম্পাত শিল্প (পৃঃ ২৬৯-২৭৪)। 

ভারতের পাটশিন্ন ( পৃঃ ২৭৪-২৭৬)। 

ভারতেব একর! শিল্প ( পূঃ ২৭৬-২৭৮ )। 

বয়ন শিল্প : কার্পান বয়নশিল্প £ মাকিন যুক্তরাষ্ট্র (পৃঃ 
২৭৯ ২৮০ )) গ্রেটব্রিটেন ( পৃঃ ২৮*-২৮১) মহাদেশীয় 

ইউরোপ (পু: ২৮১) রুশিষ্ধা (পৃঃ ২৮১), জাপান 
( পৃঃ ২৮১-২৮২ )7 অন্তান্ত অঞ্চল ( পৃঃ ২৮২), ভারতের 

কার্পাস বয়ন শিল্প (পৃঃ ২৮২-২৮৫)। 
বয়ন শিল্প £ পশম বয়ন শিল্প (প্; ২৮৫-২৮৬ )+ গ্রেট- 
ব্রিটেন (পৃঃ ২৮৬-২৮৭), মহাদেশীম্ম ইউরোপ (পঃ 
২৮৭), রু,শয়া (পৃঃ২৮৭), যুক্তরাষ্ট্র (পুঃ ২৮৮), 

অন্যান্য অঞ্চল ( পৃঃ ২৮৮)। 

বয়নশিল্প £ রেশম বয়নশিল্প £ যুক্তরাষ্ট্র (পৃঃ ২৮৮); 
হডঙরোপ (পৃঃ ২৮৮-২৮৯ ), জাপান (পৃঃ ২৮৯-২৯০ ), 

চীন (পৃঃ ২৯ ), ভারত (পৃঃ ২৯০ )। 
বয়ন শল্প £ কত্রিম রেশম বয়ন শিল্প ( পু ২৯০-২৯১ )। 
কাগজ শিল্প (পৃঃ ২৯১-২৯২) ; ভারতের কাগজ শিল্প (পৃঃ 

২৯২-২৯৪ )। 

রাসায়নিক শিল্প £ রাপায়নিক শিল্পের বৈশিষ্ট্য ( পৃঃ ২৯৪- 
২৯৫) বিভিন্ন শ্রেণীর রাসায়নিক দ্রব্যাদি (পৃঃ ২৯৫- 

২৯৮); ভারতের রাসায়নিক শিল্প (পৃঃ ২৯৮-৩৯* ))3 
ভারতের সার প্রস্তুত শিল্প (পৃঃ ৩০০-৩০১ )7 ভারতের 

সিমেন্ট শিল্প (পৃঃ ৩*১-৩০৩)। 



, পৃষ্ঠা 
ভারতের কয়েকটি উল্লেখযোগা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প £ 

জাহাজ নিমাণ শিল্প (পৃঃ ৩০৩ ৩০৪), মোটগ্ষগ্রাডী 
নির্ধাণ শিল্প ( পুঃ ৩০৫-৩০৬), বিমানপোত নিমাণ শিল্প 
(পৃঃ ৩০৬ ৩০৭), বেশ ইঞ্জিন ণর্মাণ শিল্প (পৃঃ ৩০৭- 
৩০৮ ) | 

প্রশ্নোশব ( পুঃ ৩০৮-৩০৭৯ ) 

পঞ্চম খও 2 ভোগ ও বাণিজ্য 

চতুর্দশ অধ্যায়: ভারতের বহির্বাণিজ্য (০75180 156 

০01 [77019) ৩১০-৩১৭ 

এাবতীয় বহিবাণিজোব বৈশ্ষ্্য (পুঃ ৩১০-৩১২)। 
ভাতের আমদানী ও বপ্তানী পণ্য (পৃঃ ৩১২-৩১৪), 
কয়েকটি দেশের সহিত ভারতের বহিরাণিজ্য ( পৃঃ ৩১৪- 
৩১৬); ভারতের আডতদারী বাণিজ্য (পৃঃ ৩১৬), 
সীমাস্তপথের বাণিজ্য ( পৃঃ ৩১৬) । 
প্রশ্নোত্তর ( পুঃ ৩১৭) 

ষষ্ঠ খণ্ড ৪ আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ভূগোল 
পঞ্চদশ অধ্যায় ঃ পশ্চিনবজ ৩১৮-৩২৫ 

পরিবেশ ( পৃঃ ৩১৮-৩২০ ), পশ্চিমবঙ্গের আথিক সঙ্গতি 
(পৃঃ ৩২*-৩২৩), ভারতের চা শিল্প (পৃঃ ৩২৩-৩২৪ )। 

প্রশ্নেত্তর (পৃঃ ৩২৫) 

গণ্তগ খও 

ষোড়শ অধ্যায় : পৃথিবীর লোকনংখ্যা ও বসতি-ঘনত্ব ৩২৬-৩৩৪ 

বসতি বণ্টন ও ঘনত্ব তারতম্যের কারণ (পৃঃ ৩২৬-৩২৭)) 

পৃথিবীর জনসংখ্যা বণ্টন (পৃঃ ৩২৭-৩৩১) ; ভারতের জন- 
সংখ্যা বণ্টন (পৃঃ ৩৩১ ৩৩৪ )। 
প্রশ্নোত্তর (পৃঃ ৩৩৪ ) 





জ-্বন্ম হাহ 

মানব ও তাহার পরিবেশ 

প্রথম অধ্যায় 

ভামিক। 

(17909000110) ) 

সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা (17056777160077 10 হ7701001191706 )-- 

মান্ুষেব বৈষয়িক জীবনযাত্রার সহিত তাহার পরিবেশের (20710027176 ) 
যে কাঁযকাবণ-সম্বন্ধ আছে, সে বিষয়েব তত্ববিচারকে বলে বৈষয্সিক বা 
অর্থ নৈতিক ভূগোল । 

মানুষ পরথিবীতে বাস কবে, পৃথিবীতেই তাহার জীবনযাত্রা নিরবাভ করিয়। 
থাকে । পৃথিবীব জলবাযূ, উদ্ভিজ্জ, ভূ-প্রকৃতি, খনিজ সম্পদ প্রভৃতির দ্বারা 
তাহাব জীবন নানাভাবে গুভাবিত হয়; আবার তাহার ক্রিয়াকলাপের 
ফলেও তাহার চারিদিকেব পবিবেশে ঘটে নানারূপ পরিবর্তন-_-বনভূমির 
স্থলে দেখা দেয় গ্রাম বা শহরের মতে! লোকালয়, যৌজকের বুক চিরিয়। 
বাহির হইয়া আসে বড বড সামুদ্রিক খাল, এইরূপ আরও কত কী! 
মানুষ আর পৃথিবীর মধ্যে আছে এইরূপ একটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ, 
আর এই সম্বদ্ধটির মূলে আছে কাষকারণের খেল । ভূগোলের প্রধান কাজ 
হইল এই কাষকারণের দ্বব্ূপ উদঘাটন করা। 

কিন্ত মানুষের ক্রিয়াকলাপ বহুমুখী। তাহার এই বহুমুখী ক্রিয়াকলাপের 
মধ্যে যে দিকটা বিশেষ, কবিয়া তাহার বৈষয়িক জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট 
ঠাহারই সঙ্গে তাহার পরিবেশের কার্ধকাবণ-সন্বন্ধ কিরূপ, সে তত্ব উদঘাটনের 

(দায়িত্ব বৈষয়িক ব! অর্থনৈতিক ভূগোলের। 
পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের বৈষয়িক জীবন এক ছাচে ঢালা নয়; কোথাও 

বনের ফলমূল সংগ্রহ করা আর বনের পশুপক্ষী শিকার করাই তাহার প্রধান 
উপজীবিকা; কোথাও তাহার প্রধান উপজীবিক। কৃষিকার্য; কোথাও 
প্রধানতঃ শ্রমশিল্পের অনুশীলনকফেই সে জীবিক1 অর্জনের পন্থা ব্ধপে গ্রহণ 
'িয়াছে। এইরূপ পার্থক্যের কারণ কী ? 

ইহার কারণ প্রধানতঃ ছইটি। ৫প্মতঃ, বিভিন্ন পাধিব পরিবেশ 
১ম-১ 



২. প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

তাহাকে বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়া থাকে- যেখানে 
সংবৎসর মাটির উপর কঠিন বরফের স্তুপ জমিয়া থাকে, যেমন উত্তরের হিমমক্চ 
বা তুন্ত্রা অঞ্চলে, সেখানে কৃষিকার্ধ চলে না, যেখানে ভূমিভাগ পর্বতসম্কুল, 
অথবা যেখানে তিব্বতের মতো! আকাশচুম্বী মালভূমির অবস্থান, সেখানে 
মাছের চাষ এক হাসির কথা। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের সংস্কতিগত 
পার্থক্য অনুযায়ীও মানুষের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপে পার্থক্য ঘটিয়া৷ থাকে-_ 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট খণিজ সম্পদে স্থসমৃদ্ধ, কিন্ত সেখানকার রেড ইওিয়ানরা 
তাহার ব্যবহার জানিত না বলিয়া যান্ত্রিক শ্রমশিল্পে উন্নতি লাভ করিতে 
পারে নাই, ইউরোপ হইতে গুপনিবেশিকরা সেখানে বসতি স্থাপন করার 
পধই সেখানে বিবিধ যান্ত্রিক শ্রমশিল্লের উন্নতি ঘটে। 

মানুষকে তাহার পাখিব পরিবেশ, যেমন জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, স্বাভাবিক 
উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি হইতে পৃথক করিয়া দেখা যায়, কিন্তু তাহার সাংস্কৃতিক 
পরিবেশ হইতে তাহাকে পূথক্ করিয়া দেখা যায় না_সে ভাবে দেখিতে 
গেলে মানুষ হইয়] দাড়ায় জৈবধর্মী প্রাণী মাতম; জীবকুলের মধ্যে মানুষের 
বিশিঈ পরিচযুই তাহার সভ্যতা-সংস্কৃতিতে । ও্পনিবেশিক যুগের ইউরোপীয়েরা 
ছিল সাধারণ ভাবে একই সভ্যতা-সংস্কৃতির অধিকারী; কিন্তু ক্যানাডা, 
যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, পেরু, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাও 
প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করায় পৃথক্ পৃথক পাথিব পরিবেশে আসিয়া 
তাহার আজ পৃথক পৃথক্ ভাবে নিজেদের বৈষয়িক জীবনযাত্রা নির্বাহ 
করিতেছে । এই সব দেশের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপে আজ যে নানান্বপ 

পার্থক্য দেখিতে পাওয়] যায় তাহার মূল কারণ ইহাই । ভূগোল-বিজ্ঞানে 
তাই মানুষ বপিতে শুধু জৈবধ্মী মানুষকেই বুঝায় না, বুঝায় 
স্কৃতিসম্পন্ন মানুষকেও | মান্থষের এই ষে সংস্কৃতি, তাহ] উচ্চ বা নীচ বা 

অন্য কিছু হইতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ সংস্কতি-বিহীন মান্থষের অন্তিত্ব ভূগোল- 
বিজ্ঞানে স্বীকৃত হয় না। এই ষে মানুষ, ইহারই বৈষয়িক জীননধাত্রার আর 
যে পরিবেশে মেই জীবনযাত্রা নির্বাহিত হয় তাহার মধ্যে অবিরাম কাধকারণ- 
সম্বদ্ধের যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে, তাহার শ্বর্ূপ উদ্ঘাটন করাই 
বৈষয়িক ব৷ অর্থ নৈতিক ভূগোলের ষথার্থ কাজ। তাই অর্থনৈতিক ভূগোল 
একটি গতিশীল (0778101০ ) শান্ত্র। এই শাস্ত্রের প্রাণকেন্দ্র হইল মানুষ । 
স্থানগত প্রাকৃতিক অবস্থানিচয়কে স্বীয় আয়তে আনিয়া! সামগ্রিক মঙ্গলের 
জন্ত ভ্রব্যসস্ভারের উত্পাদন, বণ্টন ও ভোগের যে সুপরিকল্পিত প্রয়াস তাহারই 
অহথগীলন এই শাস্ত্রের বিষয়বস্ত । এই দিক হইতে বিচার করিলে অর্থ নৈতিক 
ভূগোলকে সমাজ-বিজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট এবং অতি গুরুত্বপুর্ণ শাখা! বলিয়া 
গ্বীকার করিতে হয়। 



ভূমিকা | ও 

৫অনুশীলন-ক্ষেত্র ( 90006 )_-ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক 'পরিবেশ 

মানবজাতির যে সমস্ত প্রধান প্রধান বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপকে প্রন্ভাবান্বিত করে 
তাহাদের বিভিন্নতা হিলাবে অর্থনৈতিক ভূগোলের অস্ুশীলন চারি শ্রেণীতে 
বিভক্ত । 

« (১) ভূমি বা জলভাগ হহতে শ্রব্যাদি উৎপাদন করা মানুষের সবগ্রধান 

বৃত্তি। এই উত্পাদনকে মুখ্য বা. প্রাথমিক উৎপাদন (5:117815 0:0৫০- 
1015) বলা হয়। প্রাথমিক উত্পাদন আবার পাচ প্রকারের-(ক) কৃষিজ 
উৎপাদন, (খ) মত্ত উত্পাদন, (গ) খনিজ উৎপাদন, (ঘ) বনজ উত্পাদন 

এবং (ও) শিকাব-বুত্ত হইতে উতৎপাদন। পৃথিবীর বিতিশ্ন শিল্পে নিযুক্ত 
কাঁচামাল এবং জনসাধারণের ভোগে ব্যবহৃত খাছ্াব্রধ্য প্রাথমিক উৎপাদনের 

সাহাষ্েই সংগৃহীত হয়। প্রাথামক উৎপাদন বন্ধ হইলে পৃথিবীব সবপ্রকার 
বৈষর্নিক ক্রিম়্াকপাপ বন্ধ হইয়া যাইবে । 

(২) প্রাথামক উত্পাদনের দ্বারা আহ্বত ভ্রব্যাদি প্রায়শই উতৎপাদন- 

ক্ষেত্রেভোগ করা যায় না। সেই কারণে উতৎপাদনকেন্দ্র হইতে ভোগকেন্ের 

এই সমন্ত দ্রব্যাদ পরিবহন (80501: ) করা প্রয়োজন। অতএব 
প্রাথমিক উৎপাদনের পরেই পরিবহনের স্থান। 

(৩) আবার প্রাথমিক উৎপাদন দ্বারা আহ্বত দ্রব্যসমৃহ ভোগকেন্জে 
পরিবাহিত হইবার পরও অনেক ক্ষেত্রে রূপাস্তরিত না হইলে ভোগ কর 
সম্ভব হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বল যাইতে পারে যে, চাষের ক্ষেত্র হইতে 

আহত ধান ভোগকেন্দজ্রে পরিবাহিত হইবার পরও চাউলে রূপান্তরিত না হওয়। 
পযন্ত ভোগ করা সম্ভব হহয়! উঠে না। প্রাথমিক উৎপাদন দ্বারা আহত 
দ্রব্যাদির এই রূপাস্তরীকরণকে গৌণ উত্পার্ঘন (96০074279 0:000০61017) 

বা যন্ত্রশিল্প বলা হয়। 
(৪) প্রাথমিক ও গৌণ উৎপাদন দ্বারা লব্ধ দ্রব্যাদি আভ্যন্তরীণ ব। 

বৈদেশিক ভোগের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে । দ্রব্যাদির ব্যাপক ভোগ 
বা ব্যবহারই বাণিজ্যের (0:8০) স্চক | 

প্রাথমিক উৎপাদন, পরিবহন, গৌণ উৎপাদন ও বাণিজ্য--এই চারিটিই 
মানুষের অর্থ নৈতিক বৃত্তি। মানুষের পরিবেশের সহিত এই বৃত্বিগুলির যে 
কাধকারণ-সন্বদ্ধ রহিয়াছে. তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণ করাই অথনৈতিক 
ভূগোলর মূল উদ্দেশ্য 
চি: পদ্ধতি (2/60003 0£ 5£505)-_অর্থ নৈতিক ভূগোল 

অন্রশীলনের জন্ত সাধারণতঃ দুইটি পদ্ধতি অস্থন্থত হইয়া থাকে । ইহাদের 
একটিকে বিষয়ান্ুুগ পদ্ধাভি (০091 800:08017) এবং অপরটিকে আঞ্চজিক 

পদ্ধতি (:5819191 ৪0:9801)) খলা হয়। বিষয়ান্ুগ পদ্ধতি অগ্ুসারে 



৪ "প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

যেকোন একটি আথিক ক্রিয়াকলাপ, যেমন প্রাথমিক উৎপাদন, পবিবহম, 
ন্ত্শিল্প প্রভৃতি, স্বতন্ত্রভাবে পৃথিবীর কোন্ কোন্ স্থানে কি কি ভৌগোলিক 
ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে প্রভাবে কিভাবে বিকাশলভ কবিয়াছে তাহাব 
বিশদ আলোচনা কবা হয়। আব, আঞ্চলিক পদ্ধতি অন্থসারে পৃথিবীব কোন 
একটি অঞ্চলকে স্বতন্ত্র ভাবে লইয়া উহাৰ পরিবেশ ও আথিক অবস্থার মধ্যে 
যে কাযকাবণেব পাবস্পরিক সম্বন্ধ বহিয়াছে তাহাবহ বিশদ আলোচনা কবা, 
হয়। বতমান পুস্তকে প্রধানতঃ বিষয়ান্ুগ প্থীতিই অন্তস্থত হইবে । 

ভূগোল শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা! (70166676706 018100163 ০৫ 0০0878- 
71,5)-_প্রত্যেকটি শাস্ত্রকেই অন্যান্য নান] শাস্ত্র হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ কসিতে 
হয়, ভূগোলও ইহাব ব্যতিক্রমস্থল নতে--ইহাকেও ভতত্ব, আবভগ্্যা, 
উ্ভিদ্বিদ্যা, সামুদ্রবিদ্যা, সমা জবিদ্যা, ধণ বিজ্ঞান, বাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি 

অন্তান্ বন শাস্্ব হইতে নানা তথ্য সংগ্রভ কবিতে হয়। কন্ত তাই বলিয়া 
ভূগোল এই সব শাস্ত্রে সার-সঞ্ধচপন নয়। অন্যান্ত শাস্ত্রে মতে! ভূঁগোলেবও 

একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে। সেই বিশিষ্ট দৃষ্টি »ক্গিতেই ভূগোলে বিভিন্ন 
শান্্র হইতে সংগৃহীত তথ্যাদিব বিচাব ভহয়া থাকে । ভূগোলের এই 
বিশিষ্ট দৃষ্টি ভ্গিতে মান্ম ও তাহাব পবিবেশ কাষকাবণ-সন্বন্ষেব পাবস্পবিক 
সুত্রে আবদ্ধ। 

ভূগোল শাস্ত্রকে অন্তান্ত বহুবিধ শান্ত হইতে নান। তথ্য সংগ্রহ কবিতে 

হয় বলিয়। ইহাকে প্রধানতঃ চাবিভাগে বিভত্ত কব! হইয়া থাকে । যথা 
(১) গাণিতিক ভূগোল (১190001700901551 36509818011) মহাশৃষ্ঠে 

পৃথিবীব অবস্থান, ইহার আকার ও আয়তন, আখতন ও পবিক্রমণ, অক্ষাংশ 
ও দেশাস্তবে ভূপৃষ্টেব বিভাগ প্রভৃতিই ইহাব আলোচ্য বিষয়বস্ত। (২) 
প্রাকৃতিক ভূগোল (519551591 06098.871)5)-_ভূপুষ্টের গঠন ও 

উচ্চাবচতা, স্থল ও জলভাগেব বণ্টন, জলবায়ু, সমুদ্রশোত, মৃত্তিকা, খনিজ 
সম্পদ, প্রভৃতিই ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্ত। (৩) ব্লাজনৈতিক 
ভূগোল (০1101০9] (09095191215) দেশ ও মহাদেশে ভৃপৃষ্টের বিভাগ, 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশেব অধিবাসী তাহাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা, 

আচার-ব্যবহার, উপজীবিক!। গ্রভৃতিই ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তব। (৪) 

অর্থ নৈতিক ভূগোল (77501001010 069£1871)5 )--দেশগত ধন- 

সম্পর্দেখ উত্পাদন, উহাদের বণ্টন, পরিবহন ও ভোগ গ্রভৃতিই হুইল এই 
শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়বস্ত। তবে অর্থনৈতিক ভূগোল বুহত্তর ভূগোলের 
অংশবিশেষ হইলেও প্রাকৃতিক ভূগোল, রাজনৈতিক ভূগোল এবং গাণিতিক 
ভূগোলের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জডিত। 

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূশোল_কোন কোন ভৌগোলিক 



ভূমিকা | ঙ 

অর্থনৈতিক ভূগোল (চ০02001010 060£18]1)5 ) ও বাণিজ্যিক ভূগোল 

( 00702061015] 3698201)5 ) বলিয়! ছুইটি পৃথক্ শাস্ত্রের অস্তিত্ব শ্বীকার 
করেন। তাহাদের মতে পরিবেশের সহিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া*কি 

ভাবে মান্থষেব অর্থনৈতিক জীবন গড়িয়া! উঠে তাহারই অনুশীলন 

অর্থনৈতিক ভূগোলের বিষয়বন্ত্, আর বাণিজ্যিক ভূগোল হইতেছে এই ভাবে 
মান্টষের বাণিজাক ক্রিয়াকলাপের তত্ববিচার। তবে এইরূপ বিভাগ 

বিজ্ঞানসম্মত নহে; কারণ অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রসার বাণিজ্যিক 
ভূগোলের প্রসার অপেক্ষা ব্যাপকতর এবং মান্টষের পরিবেশ ও তাহার 

বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে কার্ধকারণু সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহার 

তত্ববিচারও অর্থ নৈতিক ভূগোলের অঙ্গীভূতৃ 

প্রশ্নোত্তর 

1,:1061167001)01710 (360£1901)5, 100102366 0116. )10101081)05 170 0106 

5০006 0£ 09 98৮1০৮. (অর্থনৈতিক তৃগোল কাহাকে বলে? এই শাস্ত্রের প্রয়োজনীরতা 
এবং অনুশীলনক্ষেত্ নির্দেশ কর ।) (পৃঃ ১--৩) 



দ্বিতীয় অধ্যায় 

মানুষ ও তান্ার পরিবেশ 
(11191) 9150 [775 17151801)115610 ) 

_ মান্য ও তাহার পবিবেশের মধ্যে পারস্পবিক ক্রিয়-প্রতিক্রিয়াব সঙগম্ধ 
বর্তমান। পরিবেশেব পার্থকোর দরুন মান্তষ কোথাও কুষিজীবী, কোথাও 

পশুপালক, কোথাও শিকাঁবী আবার কোথাও বা যাযাবব। কিন্তু ইভাও সত্য 

যে বর্তমান সভ্য মানষ পরিবেশের (6107010106776 দাস নভে । পরিবেশ 

মান্নষেব উপব শুধু প্রভাব বিস্তার করে, তাহার জীবনযাত্রাকে সম্পূর্ণরূপে 
নিয়ন্ত্রিত করিতে পাবে না। পরিবেশের প্রভাবে মানুষের মধ্ো যে কর্ম- 

প্রচেষ্টাব উদ্ভব হয়, তাভাব ফলে পরিবেশে ঘটে রূপাস্তর , এই রূপান্তরিত 

পরিবেশ আবাব নৃতন করিয়া তাহাব জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, 
আর তাহার ফলে তাহাব মধ্যে জাগে নবতর কর্মপ্রচেষ্টা, এবং সেই কর্ম 

গ্রচেষ্টাব প্রভাবে পরিনেশেও ঘটে শবতব পবিবত্তন। মানুষের সহিত 

তাহাব পবিবেশেব সম্বন্ধ তাই স্থিতিশীল (50801০) নয়, নিয়তই গতিশীল 

(01781010)। 

পরিবেশের প্রকারভেদ_-পবিবেশ দ্বিবিধ__ প্রাকৃতিক 001) 5108] 
218 110101782106) ও সাংস্কাতিক €7015-717551081 বা 00160191 21৩1- 

:001567)6) | ভূপৃষ্টে স্থানবিশেষেব ভৌগোলিক অবস্থান, সৈকতবেখা, 

আকার, আয়তন ও উহার ভূ-প্রঞ্কতি, জলবাধু, মুত্তিকা, খনিজ সম্পদ, 
আন্যন্থবীণ জলভাগ, সমুদ্রশোত, উাস্তজ্জ ও জব প্রকৃতি প্রভৃতি হইল 
প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান । প্রবংশ, ধর্ম, রাষ্টরতন্ত্র, জনসংখ্য। প্রভৃতিকে 

বলে সাংস্কৃতিক পরিবেশেব উপাদান । 

পরিবেশ-সম্পকিত আলোচনার সময় ইহ? সর্বদা মনে রাখ প্রয়োজন 
যে মানগষের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের উপর ইহাদের যে প্রভাব তাহ] ব্যষ্টিগত 
নহে, সমষ্টিগত। পরিবেশের উপাদানগুলি প্ররুতপক্ষে সামগ্রিক ভাবেই 
কাধকরী হয়, ইহারা পৃথকভাবে কাজ করে না; কারণ স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়। 

ইহাদের কিছুই নাই। স্থানীয় ভৃ-প্রককতি, জলবামু, মৃত্তিক] প্রভৃতি পরিবেশের 
এক একটি উপাদানের সহিত অন্ত উপাদানগুলি অঙ্গাঙ্শী সম্বন্ধে সংযুক্ত-_ 
অবিচ্ছেগ্চহ্ত্রে একত্রে গ্রথিত। 



মান্য ও তাহীর পরিবেশ ৭ 

প্রাকাতিক পরিবেশ (17205751051 177)517007062৮ ) 

(১) ভৌগোলিক অবস্থান (050619191)108] 10908161010 ) 

তৃপৃষ্ঠের প্রত্যেকটি স্থবানেরই এক একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান 
রহিয়াছে; গাণিতিক ভঁগোলের ভাষায় এই অবস্থান অক্ষাংশ ও দেশাস্তর হার' 
নিরিষ্ট হইয়া থাকে | কিন্তু বৈষয়িক দৃষ্টিতে নানা প্রকার স্থবিধা অস্থবিধার 
পরিপ্রেক্ষিতে ভৌগোলিক অবস্থানকে গধানতঃ মহ্াদেশীয় (001711067)- 
€৪1)) সমুদ্রপ্রান্তিক (11000191)) দ্বৈপ (]1501927) এবং উপদ্বীপায় 

(21010508181) এই চারি ভাগে বিভক্ত করা হয়। অবশ্ঠু এ সমস্তই আপেক্ষিক 

প্রত্যয়; কারণ একই ক্ষেত্রের অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের 
হইতে পারে । উদাহরণম্বরূপ বল| যাইতে পারে যে এশিয়া মহাদেশের দিক 
হইতে বিচার করিলে ভারতের অবস্থান সমুদ্রপ্রাস্তিক আবার আকারের দিক 

হইতে বিচার করিলে ভারতের অবস্থান প্রায় উপদীগীয়। এইরূপ প্রায় যে 
কোন দেশের অবস্থানই পুথক্ পুথক্ দৃষ্টিতে পৃথক পৃথক্ ভাবে প্রতিভাত 
হইতে পারে। 

অর্থ নোতক জীবনে ভৌগোলিক অবস্থানের প্রভাব (7.6100700 
01 26019171108] 10086101001. 10815 6৫010010010 1166)-কোন 

অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান এ অঞ্চলের অধিবাসীদের অর্থ নৈতিক জীবনকে 
নানাভাবে প্রভাবান্বিত করিরা থাকে। প্রথমতঃ, কোন দেশের জঙগবায়ু 

নিতর করে প্রধানতঃ তাহার অবস্থানের উপর | নিরক্ষবৃত্তের নিকটে এবং 
মেরু প্রদেশে একই প্রকারের জলবাধু অনুভূত হয় না। জলবাু আবার স্থানীয় 
মৃত্তিকা ও উদ্ভিজ্জ গ্রাকৃতির উপর সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে; 

আবার উদ্ভিজ্জ প্রকৃত্তিই বহুলাংশে জৈব প্রকৃতির নিয়ামক । এই সমন্তই 
মানবজীবনের উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে। আবার আঞ্চলিক 
জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে অধিবাসীদের কর্মশঞ্জি ও কর্মপদ্ধতি বহুলাংশে 
নিরূপিত হয়। উত্তর গোলার্ধের £ অংশ ভূমিভাগই নাতিশীতোষ জলবাযুর 
প্রভাবে শ্রমশিল্লে ও বাঙ্ণজ্যে উন্নতিশীল কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধের অংশ ভূমি- 
ভাগই উষ্ণ ও আর্জি জলবাষুর প্রভাবে শ্রমশিল্পে ও বাণিজ্যে অ্রেক্ষাকৃত 
অনুন্নত। রি 

দ্বিতীয়ন্তঃ, দ্রেশবিশেষের ভৌগোলিক অবস্থান তথাকার ব্যবসা- 
বাণিজ্য সংক্রান্ত ক্রিগ্নাকলাপফে বহুলাংশে প্রভাবাদ্িত করিয়! থাকে। 
মহাদেশীয় অবস্থানবশতঃ তৃকীত্তান, মঙ্গোলিয়। প্রভৃতি দেশ জলপথে দৃর- 
দূরাস্তরের সহিত বাণিদ্্যিক সংযোগ স্থাপনে অসমর্থ । অপরপক্ষে সমুদ্্প্রাস্তিক 
অবস্থানবশতঃ নরওয়ে, ুঈডেন, গ্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা সহজেই জলপথে 



৮ প্রাথাঁমক অর্থনৈতিক ভূগোল 

দুব-দৃরাস্তরের সহিত বাণিজ্যিক সংযোগ স্থাপনে সন্মম হয়। এইরূপ দ্বৈপ 
অবস্থানবশতঃ জাপান ও ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্ধ এবং উপদ্বীগীয় অবস্থানবশততঃ ভাবত, 
ইতালী প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদের পক্ষে বাণিজ্যে উৎকর্ষ লাভ সহজ ও 
ব্বাভাবিক। তবে একথাও সর্বদা মনে বাখা প্রয়োজন যে মানবিক জগতে 
প্রত্যেক ক্ষেত্রেরই অবস্থান গতিশীল । অবস্থানেব এই গতিশীলতাব পরি- 
প্রেক্ষিতেই মানব জীবনের উপর ইহার প্রভাব বিচাব কবা প্রয়োজন। 
মোভিষেট রুশিয়াব অবশ্থান মহাদেশীয়, আবার এশিয়ার তুকীস্তান, মঙ্গোলিয়া 
প্রভৃতি দেশের অবস্থানও মহাদেশীয়। কিন্তু এই সমস্ত দেশেব পাবস্পবিক 

অবস্থাব কোন তুলনাই হয় না। আবাগ নৌবিদ্যায় উন্নতিশীল নবওয়ে, স্থইডেন 
প্রভৃতি দেশের অবস্থান সমুদ্রপ্রাপ্তিক কিন্তু কোচিন-চীন, কোবিয়া প্রভৃতি 

দেশের অবস্থান সমুত্রপ্রান্তিক হইলেও এই দেশগুলি নৌবি্যাষ সেবপ পাবদশী 
তে । 

তৃতীয়তঃ, বাজনৈতিক দ্দিক হইতেও ভৌগোলিক অবস্থানেব বিশেষ গুরুত্ব 
রহিয়াছে । দবৈপ অবস্থানবশতঃ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের যে স্বাভাবিক রাজনৈতিক 

নিরাপত্তা বহ্যাছে, মহাদেশীয় অবস্থানবশতঃ চেকোম্তরোভাকিয়া, হাঙ্গেবী, 
অশ্্রিয়া, পোণ্যাও প্রভৃতি দ্েশেব পক্ষে তাত] বাস্তবিকই ঈধাব বস্ত। , 

বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থান 
(060£121912108] 10098610128 ৮০৫181912 (০0 20017017010 2062৮160165) 

_-কোন দেশেব ভৌগোলিক অবস্থান যদি এইবপ হয় যে দেশটিব লীমান্তরেখা 
পাহাড পর্বত, সাগব, মরু, নদী ব1 জলাভূমিব দ্বাবা স্বাভাবিক ভাবেই সুনিদিষ্ট 
ও ম্থরক্ষিত, উহাব জলবায়ু মৃছুভাবাপন্ন , দেশটি পৃথিবীব অন্যান্য উন্নতিশল 
দেশসমূহেব কেন্দ্রপ্ছলে অবস্থিত এবং দেশটিব চতুষ্পার্বস্থ এ সমন্ত দেশের 
সহিত অনুকুল সাংস্কৃতিক ও আথধিক যোগ্নসুত্রে আবদ্ধ তবেই এ দেশের 
অবস্থানকে উহার বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে অন্কুল বল যাইতে পাবে। 

দেশের সীমান্তরেখা প্রাকৃতিক অবস্থানিচয়ের দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে 
কুনিিষ্ট ও সুরক্ষিত হইলে দেশটির বাক্তনৈতিক নিবাপত্তা বুদ্ধি পায়, দেশের 
অধিবাসীবা জাতীয়তাবেধে উদ্দ্ধ হয় এবং দেঞ্জাটির আথিক জীবনও 
স্থিতিশীল হইয়া থাকে । অপরপক্ষে, দেশের সীমান্তরেখা কৃত্রিম উপায়ে নিদিষ্ট 
হইলে দেশে রাজনৈতিক নিরাপত্তা ও আথিৰ স্থিতিশীলতা বিশেষ ভাবে 
ব্যাহত হহয়া থাকে । 

দেশের অবস্থান যদি স্ছলগোলার্ধের কেক্দ্রস্ছলে হয় তাহ। হইলে 
সাধারণতঃ দেশটির ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় এবং আথিক ক্ষেত্রে দেশটি ভ্রুত 
উন্নতিলাঁভ করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বল] যাইতে পারে যে ব্রিটেন 
পৃথিবীর স্থলগোলার্ধের কেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ায় পৃথিবীর বাণিজা প্রধান কোন 



মানুষ ও তাহার পাঁরবেশ ৯ 

অঞ্চলই ব্রিটেন হইতে অধিক দূরে অবস্থিত নহে এবং দেশটি উপযুক্ত বাণিজ্য- 
পথের দ্বার] পৃথিবীর অন্ঠান্ত দেশের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। প্রশাস্ত 
মহাসাগরের অন্তর্গত জাপানের অবস্থানটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এশিয়া ও 
আমেরিকার অস্তর্বত্তা প্রধান প্রধান সামুদ্রিক বাণিজ্যপথেব প্রান্তে দেশটির 
অবস্থান ইহার ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ অন্রকৃল হইয়াছে । 

দেশগত ভৌগোলিক অবস্থান যদি পথিবীব অন্থান্য দেশের সহিত 
সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক সংযোগ স্থাপনের প্রেরণা দেয় তবে বৈষয়িক 

ক্ষেত্রে দেশটি দ্রুত উন্নতিলাভ করিতে সক্ষম হয়। উদ্দাহরণম্বরূপ বল] যাইতে 
পারে যে উনবিংশ শতাবীব প্রাবস্ত হইতে নিকটবর্তী শিল্পপ্রধান দেশসমূহেব 
সহিত সুষ্ঠ সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সংযোগ সাধিত হওয়ায় ইতালীর 
সমাজজীবনে যে শিল্পচেতনা, উৎসাহ ও কারিগরী বিদ্যাব প্রসারলাভ ঘটে 
তাহাবই ফলে অতি অল্পকালেব মধোই দেশটি শিল্পবাণিজ্যে দ্রুত উন্নতি লাভ 
করিতে সক্ষম হয়। অপব পক্ষে, নানাবিধ প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবে পুথিবীব 
অন্যান্য দেশেব সহিত সাংস্কাতক সংযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকায় চীন দ্বিতী্্ 
বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পধস্তও আথিক ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি লাভ কবিতে পাবে নাই । 

ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান-এর প্রভাব (17711056009 ০1 

£60£1:9191)1081 100801017 01 117019. )-_-ভাবতেব ভৌগোলিক অবস্থানটি 

বিশেষ লক্ষণীয় । ৮৪" উঃ অক্ষাংশ হইতে ৩৭০৬ উঃ অক্ষাংশ এবং ৯৭৭২৫ 

পুঃ দেশাস্তর হইতে ৬৮০৭' পুঃ দেশাস্তর দ্বারা আবদ্ধ ভারত পুধিবীর একটি 
ক্ষুত্র প্রতিরূপ। ২৩২” উঃ অঃ ভারতকে উত্তর-দক্ষিণে এবং ৮২২” পুঃ দেঃ 
পুর্ব-পশ্চিমে দ্বিধ! বিভক্ত করিয়াছে । উত্তব-দক্ষিণে দেশটির টর্ঘ্য ৩২১৯ 

কি.মি. এবং পুর্ব-পশ্চিমে বিস্তার ২৯৭৭ কি.মি. | 
সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে ভারত প্রাচ্য জগতেব কেন্দ্রস্থলে এবং ভাবত 

মহাসাগরের উত্তর তীরে অবস্থিত । আবব সাগব, বঙ্গোপসাগব এবং ভারত 

মহাসাগর দেশটিকে প্রাচা ও প্রতীচ্যেব সংযোগস্থত্রেব মধ্যভাগে স্থাপন 
করিয়াছে । প্রাচীনকালে সমুদ্রপথে ভারত কর্তৃক ব্যবসায়-বাণিজা ও 
উপনিবেশ বিস্তারের অন্যতম কারণ ছিল তৎকালীন সভাযজগতের কেন্দ্রভাগে 
ভারতের এই ম্বাভাবিক অবস্থান । 

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিলে বর্তমানকালেও ভারতের এই 

অবস্থানের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে। প্রথমতঃ, পূর্ব-গোলার্ধের 
কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় যে কোন অঞ্চলের সহিত ভারতের পক্ষে সহজে 
যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, ভারত মহাসাগরের 
শীর্ষে অবস্থিত থাকায় ভারতের পক্ষে সমুন্ত্রপথে বাণিজ্য করার বিশেষ স্থবিধ। 
রহিয়াছে। ভৃতীয়তঃ, পূর্ব-গোলার্ধের কেন্ত্রভাগে অবস্থান এবং ভারত 



১০ প্লনধনিক অর্থ নৈতিক ভগোল 

মহাসাগরের উপর অধিকার স্থাপনের স্থযোগ ভারতীয় অবস্থানের সামরিক, 

তরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে । চতুর্থতঃ, উত্তব-গোলার্ধে অবস্থান হেত উত্তর- 

গোলার্ধের অন্তান্ত দেশগুলির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা ভারতের পক্ষে 
সহজ হইয়াছে । পঞ্চমতঃ, উত্তরে ছুলজ্ব্য হিমালয় পর্বত-প্রাচীর, পশ্চিমে 
আবব সাগব, পুর্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত 

থাকায় ভারতেব সীমাস্থ রেখা স্বাভীবিকভাবেই স্ুনিদিষ্ট ও স্বরক্ষিত 

হইয়াছে ; ফলে ভারতের রাভনৈতিক নিরাপত্তাও বুদ্ধি পাইয়াছে। অবধশ্ঠ 
বর্তমানে পশ্চিমে পশ্চিম-পাকিস্তান ও পুর্বে পূর্-পাকিস্তানের মহিত ভারতের 

সীমান্ত রেখা রুত্রিম। ষষ্ঠতঃ, রাষ্ট্রটির দক্ষিণার্ধ উষ্ণ মণ্ডলে এবং উত্তরার্ধ 
উপক্রান্তীয় মগ্ডলে অবস্থিত হওয়ায় দেশটি কৃষিজাত নানাবিধ দ্রবা 
উত্পাদনে একটি উল্লেখযোগা স্থান অধিকার করিয়াছে । ভারতের 

জলবাধুও বৈষয়িক ক্রিম্বীকলাপের পরিপন্থী নে । 

(২) সৈকত রেখা (00985611176 ) 

অর্থনৈতিক জীবনে সৈকতরেখার প্রভাব (171150705 ০৫ 
008:90]181)6 01017781815 20010012240 116০ )-_কোন দেশের টৈকতরেখা 

সেই দেশের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার উপর প্রভূত গুভাব 
বিস্তার করিয়া থাকে । টৈকতরেখা সরল, উচ্চ, নিম্ন অথবা ভগ্ন প্রভৃতি 

নান] প্রকারের হইতে পারে, তবে দেশগত বাণিজ্যিক সমৃদ্ির ক্ষেত্রে 
তীবভৃমি ভগ্ন, নিম্ন, গভীর, ব্ুবিস্তৃত ও তরঙ্গক্ষেপ হইতে স্বরক্ষিত হইলে 
বন্দর ও পোতাশ্রয় গঠন সহজ হইয়। উঠে এবং ব্যবসায়-বাণিজোর স্থবিধা 
ভয়। কিন্তু নরওয়ে, স্ইডেন গুভূতি দেশের তটভূষি ভগ্র হইলেও তটদেশ 
পর্বতময় বলিয়া তথায় উল্লেখযোগ্য বন্দরের উৎপত্তি ভয় নাই । ব্রিটেনের 
সৈকতরেখা অতিশয় ভগ্ন, দেশটির কোন স্বানই সমুক্রোপকুল হইতে একশত 
মাইলের অধিক দূরবতণ নহে। দেশটির সৈকতরেখা ভগ্র, নিম্ন, গভীর এবং 
দেশাভ্যন্তরে বহুদূর পধস্ত নাব্য অবস্থায় অন্ুপ্রবিষ্ট থাকায় দেশটিতে বহু 
স্বাভাবিক বন্দর ও পোতাশ্রয় বহিয়াছে। এই কারণেইনৌবিস্ভায় পারদর্শী 
ব্রিটিশ জাতি অতি প্রাচীন কাল হইতেই সমুদ্রপথে দৃর-দূরাস্তরের সহিত 
বাণিজ্যিক সম্পক গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল! আবার বাণিজ্যের এই 
স্বাভাবিক সুবিধার জন্য ব্রিটেনের শ্রমশিল্পজাত ভ্রব্যাদি বিদেশে প্রচুর পরিমাণে 
বিক্রীত হওয়ায় দেশটিতে শ্রমশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে। অপর পঙ্গে, 
ভারত, আফ্রিক! প্রভৃতি দেশের ন্যায় তীরভূমি অভগ্র হইলে বন্দর ও পোতাশ্রয় 
গঠন কষ্টসাধ্য হইয়া! পড়ে এবং দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যাহত হইয়া থাকে। 

ভারতের সৈকতরেখার প্রভাব (17756:)06 0£ 60829611776 ০£ 



মানুষ ও ভাহার পারি এ ১১ 

[77019 )-__ভারতের তষ্টরেখার দৈর্ঘ্য মাত্র ৫৬৮৯ কি.মি. অথাৎ আমতনের 

তুলনায় (আয়তন ৩২,৭৬,১৪১ বর্গ কি.মি.) প্রায় প্রতি ৬০০ কি.মি-তে 

১ কি.মি. মান্র। ভাবতেব এই উপকূল শ্াগ প্রায় অন্ভগ্ন। পশ্চিম উপকূলের 
নিকট দ্রিযা পশ্চিমঘাট পর্বতমালা বিস্তৃত, উপকূল সংকীর্ণ, উপকূল সংলগ্ন 
সমুদ্র সাাবণতঃ অগভীর এবং ইহাব অনেকাংশ বালুকামর সেইজন্ত এ 
অঞ্চলে পোতাশ্রয় ও বন্ধব নিমাণ কষ্টকর। তবে ৬ই উপকূলে কাগুলা, 
বোশ্বাই, গোয়। ও কোচিন এই চাটি স্বাভাবিক বন্দব বহিয়াছে। আবাৰ 
কাগুলা, বোম্বাই ও গোয়া ব্যতীত এভ উপকুলাঞ্চলেব অন্তান্ত বন্দর মে 

হইতে আগস্ট মাস পযন্ত দন্সিণপশ্চিম মৌগ্রমী বাযু-প্রবাতেখ সময বষ্ধ 
থাকে | পুব উপকূশ সংগগ্ন সমুদ্র ম্মত্যপ্ত অগণঙা'ব ও তরঙ্গসংবুল হওয়ায় পুব 
উপকূলে স্বাভাবিক বন্দব ও পোতাশয়ের সংখ্যা অতি সামান্ট। পুর্ব উপ- 
কূলেব মাদ্রাজ বন্ধবেখ পোত শ্রম কৃত্রিম এবং কলিকাতা বন্দরেব শোতাশ্রয় 

অত্যন্ত অগভীব। আনাব ভাবনেৰ সৈকতপেখ| ভগ্ন “হে বলিয়া সমুদ্র 
দেশেখ অভ্যস্থব ভাগে প্রবেশ কবে নাই ১ ফলে ভাবতে অভ্যন্থরস্থিত বাজ্- 

গুলি সমুদ্রতীবেৰ বা সমুদ্রপথের বিশেষ স্থযোগ স্থপিধা গ্রহণ কধিতে পাবে না র্ 
্্ 

৬ আয়তন (5126 ) 

অর্থনৈতিক জীবনে দেশগত আয়তন-এর প্রভাব (1701067209 
0৫ 512:9 01 ৪. ০0017615 ০1 10891715 20011011010 1165) দেশেব আয়তন 

প্র এবং জনসংখ্যা অধিক হলে (যেমন হংল্যাণ্, ক্লেজিয়াম, হলযাও্, 

জাপান প্রভৃতি দেশ) বধজমিব হ্বল্পতাহেতু কৃষিজাত ব্রব্যেব'উত্পাদনের ঘারা 
দেশগত চাহদা মিটান সম্ভব হয় ন।। এমসতাবস্থাঘ এপ দেশে সঘতু কৃষি 
পদ্ধাত অন্ুন্ুত হয় এবং শ্রমশিল্প ও বৈদেশিক বাণিজ্যেব প্রসার ঘটে । অপর 
পক্ষে বুহদীয়তন দেশে (যেমন কশিয়া) বেলপথ ও বাজপথ বিস্তারের, 
একচ্ছত্র শাসনেৰ এবং শ্রমশিল্প ও রুধষিকাধেব উন্নতি পবিলক্ষিত হইয়া] থাকে । 
আবাব দেেশেব আয়তন বৃহৎ এবং জনসংখ|া অধিক হইলে (যেমন চীন, 
ভারত ইত্যাদি) যগ্ত্রশ্ল্ি ও কৃষিকায উশুয়ই প্রসাব লাভ করে এবং ক্ষেত্র- 

বিশেষে যে স্থানে উৎপাদিত সাম্গ্রীব অধিকাংশই দেশাভান্তবে জনসাধারণের 

চাহিদ। মিটাইতে ব্যযিত হইঘ যাষ, তথায় বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণও 

বুি পাইয়! থাকে । বিল বসতিযুক্ত বৃহদায়তন দেশসমুহে (যেমন 

অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিন। প্রভৃতি) পশুচাবণ শিল্পেব প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়। 

রর আকার (0102) 

অর্থ নৈতিক জীবনে দেশগত আকার-এর প্রভাব (11210567006 

06 11018 0? ৪ ০০0110ড 00 10818 20010023810 1116 )-- দেশের 



১২  প্রাশতিক্$ অথ নৈতিক ভূগোল 

আকার ও প্ররুতি সথসংবদ্ধ (০928০ ) হইলে (যেরূপ ভারত, চীন; 
রুশিয়া প্রভৃতি ) দেশে রেলপথ, বাণিজা, শ্রমশিল্প ও বসতি বিস্তারের, 
একচ্ছত্র শাসনের এবং সবাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের স্থযোগ ঘটে। কিন্তু 
হতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অংশ লইয়া গঠিত ( £:8800017060 ) দেশের 
( যেমন গ্রীন, পাকিস্তান ) আথিক উন্নতি ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা ব্যাহত 
হয়। আবার অনেক দৈর্ঘ্য ও অল্প বিস্তার যুক্ত সংকীর্ণ (৪৮008060 ) 

দেশে (যেমন চিলি ) কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার অল্প। 

(৫) ভূপ্রকৃতি (09170£191)185 ) 

অর্থ নৈতিক জীবনে ভূ-প্রকৃতির প্রভাব (1156766 ০£ £০৮০- 
€18191)5 ০07 19170 £01:005 01017781515 20018017910 1166 )-_-তপষ্ঠ বন্ধুর । 

ইহার কোন অংশ পৰতময়, কোন অংশ সমতল) কোথাও মালভূমি, আবার 

কোথাও ভূমিভাগ সমুদ্রতল হইতে নিম্ে অবস্থিত। ভূ-গ্রকতি যে কেবল 
_ল্গলবাযু এবং উদ্ছিজ্জ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া পরোক্ষভাবে মানবের অথ- 
নৈতিক ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবান্থিত কবে তাহাই নহে, পরশু ভূ-প্ররুৃতি 
মানবজীবনের অথনৈতিক ক্রিয়াকলাপের গ্রকৃতিক সীমারেখা নির্ধারণ 
করিয়া দেয়। ভ-গ্ররুতির উপর মাস্থষের প্রভাব অতি সামান্তই । তাহাকে 
ভূ-প্রকৃতির সহিত সবদাত অভিযোজন (5৪97026107) ) সাধন কিয়া 

চলিতে হয়। 
পার্বত্য অঞ্চলে ভূপ্রকৃতির বন্ধুরতা, ভূমিক্ষয়, মৃত্তিকার অনবরত? এবং 

সমতল রুষিভূমির স্ল্পতাহেতু কষিকার্ধ এক দুঃসাধা ব্যাপার। তথাপি 
কোন কোন স্থলে, পরৰতগাঞ্জে থাক কাটিয়া সামান্য চাঘ-আবাদ কব ভয়। 
এতদঞ্চলে যানবাহন চলাচলেরও বিশেষ অন্থবিধ। রহিয়াছে । ভূ-প্রকৃতির 
বন্ধুরতা হেতু পার্বত্য নদীসমৃত খরশ্রোতা_নাব্য নহে। রেলপথ এবং 
আধুনিক ধরণের হাটাপথ নিমাশও কষ্টকর এবং ব্যয়সাধ্য। পার্বত্য অঞ্চলে 
লোকবসতি বিরল। অধিবাসীর1 দরিদ্র এবং অন্ুন্নত। বিরল লোক বসতি, 
নিপুণ শ্রমিকের অভাব, উত্পন্ন দ্ুব্য এবং চাহদাধ্ স্বল্পতা, পরিবহনের 
অন্থবিধ! প্রভৃতি বিষয়গুলি পাবত্য অঞলে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারকে 
ব্যাহত করে। 

তবে বর্তমান মানব সভ্যতার পরিপোষণে পাবত্যভূমির অবদানও নিতাস্ত 
সামান্য নহে। পাবত্য অঞ্চলে পৃথিবীর অধিকাংশ বনভূমি অবস্থিত। 
এই কারণে পৃথিবীর অধিকাংশ পবতাঞ্চলজই অরণ্য সম্পদে সমৃদ্ধ। পবত- 
সান্ুদেশে তৃণভূমি অঞ্চলে নানাপ্রকার পশু-পালন এবং মধ্যবর্তী বনাঞ্চলে 
পশু-শিকারের যে স্থযোগ রহিয়াছে পুথিবীর অন্যত্র তাহা দুর্লভ। 



৯, ূ 
মাচুষ ও তাহার পরিবেশ“ ১৩ 

খেনিজদ্রব্য-সমৃদ্ধ পার্বত্য অঞ্চলে খনিজ শিল্পের প্রসার দেখা যায়। মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র ক্যানাডা, যুক্তরাজ্য, জাগ্নানী, রুশিয়া গুভৃতি দেশের বহু পার্বত্য 
অঞ্চল খনিজ ত্রব্যের প্রাচূর্যতেতু জনবহুল শিল্পসমুদ্ধ অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। 
শআ্োতম্বতী নদী ও জলগ্রবাই অবলম্বন করিয়া পাবত্য অঞ্চলে এক্ষণে 
জলবিদ্যু উৎপাদন করা হইতেছে এবং এই জলবিদ্বাৎকে অবলম্বন 
করিয়। কোন কোন পাবত্য অঞ্চলে সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চলেরও পত্তন হইয়াছে। 
পর্বতশ্রেণী বাধুপ্রবাহের গতিপথে বাধাস্বরূপ হইয়া বৃষ্টিপাতের স্থান ও 

পরিমাণ নিরূপণ কবে আবাব কখনও কখনও শীতল ও শুষ্ক বাধুব গতিরোধ 
করিয়া দেশকে বক্ষাও করে । পবতশ্রঙ্গ হইতে দুবার বেগে পলিমাটি লইয়া 
নদী সমভামির দিকে নামেয়া আসে এবং সমভূমিকে উর্বর করিয়া তোলে । 
পৃথিবীর অধিকাংশ নদণ্দীর উত্স হইল এই পার্বতাভূমি। বহুক্ষেত্রে পবত- 
শেণী ছ্র্ভেগ্ প্রাচারের গায দ্রেশকে বহিরাক্রমণ ভইতে বক্ষা কারয়া থাকে । 

আবার বন পাবত্য অঞ্চলে মনোরম শৈলাবানও গডিযা উঠে। 
পথিবীর সমস্ত মালভূমি অঞ্চলেব তভৃপ্রকৃতি সমশ্রেণীর নহে বলিয়া ভিন্ন 

ভিন্ন মালভূমি অঞ্চলে দানষের কর্ন তৎপর তাবও বিতিন্ধতী পরিলক্ষিত হইয়। 
থাকে । মালভূমি অঞ্চলের মুন্তকা সমভূমি অঞ্চলের মুর্তিকা অপেক্ষা অগুবর 
হওয়ায় এ সমস্ত অঞ্চলে কৃষিকাধের বিশেষ গুসার পিলক্ষিত হয় না) 
তবে জলবামু অন্রকুল হইলে অপেক্ষারত সমতল মালভূমি অঞ্চলে কৃষিকার্য 
পরিচালিত হইতে পারে। মালভূমির বিশ্তীর্ণ অংশ তৃণাচ্ছার্দিত থাকিলে 

তথায় পশুচারণ শিল্পের প্রসার ঘটে। বহৃক্ষেত্রে মালভূমি অঞ্চলগুলিকে 

খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ হইতে দ্রেখা যায়, এইরূপ অঞ্চলে খনিজ শিল্পের প্রসার 
ঘটিয়! থাকে । পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মালভূমি অঞ্চলে দত্ত, সীসক ও হ্বর্ণ প্রচুর 
পাওয়া যায় বলিয়া! এতদঞ্চলে খনিজ শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। 
উঞ্ণমগুলের অন্তর্গত মালভূমি অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত শীতল ও স্বাস্থ্যপ্র 
জলবায়ু এগুলিকে মনুষ্যবাসের উপযোগী করিয়া তুলিতেছে। এই কারণে 
দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মেলনে ইউরোপীয় অধিবাসীদের ৰসতি-ঘনত্ব নিবিভ। 
অবশ্য তিব্বতের হয় উচ্চ মালভূমিসমূহে পরিবেশের প্রতিকূলতাহেতু 
লোকবসতি বিরল। সমভূমি অঞ্চলের স্তায় মালভূমি অঞ্চলে পব্সিবহন 
ব্যবস্থার প্রসার ততট1 সহজসাধ্য ন। হইলেও নাতিউচ্চ মালভূমি অঞ্চলসমূহে 
পরিবহন ব্যবস্থা সম্যক প্রসার লাভ করিয়াছে । তবে স্থূল কথায় বলিতে 
গেলে বলিতে হয় যে মালভূমি অঞ্চলস্মূহে মানুষের আথিক অবস্থা ততটা 
সচ্ছল নহে । 

সমভূমি অঞ্চলে কৃষিকার্যই জনসাধারণের প্রধান উপজীবিকা। 
পরিমিত বৃষ্টিপাত না হইলেও কৃত্রিম সেচব্যবস্থার সাহাষ্যে উর্বর সমভূমিতে 
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প্রচুর শস্ত উৎপাদন কর] যায়। এই কারণে পরিমিত উত্তাপ ও, জমির 
উধবাশক্তিসমস্বিত সমভূমি অঞ্চলসমূহেই পৃথিবীর প্রধান প্রধান কৃষিবলয়গুলি 
অবস্থিত রহিয়াছে । এতদঞ্চলের পরিবহন-ব্যবস্থা উন্নত ধরণের বলিয়া ' 
ভাব-বিশিময়ও সহজ । পৃথিবীর শতকরা গায় ৮৫ ভাগ রেলপথই সমভ্মি 
অঞ্চলে অবস্থিত। সমভূমি অঞ্চলের নদীগুপিও সুনাব্য। সমগ্র পৃথিবীর 
শতকরা ৯০ ভাগ লোক সমন্তমি অঞ্চলেই বসতি স্থাপন করিয়াছে । কারণ 
প্রাকৃতিক স্থযোগ-স্থাবধাহেতু সমভূমি অঞ্চলেই মানুষে অর্থ নৈতিক ক্রিয়া- 
কলাপ ক্ুষ্ঠুৰপে সম্পাদিত হয়। প্রাথমিকভাবে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীব ও 
শিল্প-শ্রমিকেব প্রাচুয, পরিবহনের স্থৃবিধা, অধিবাসীদের চাভিদরাব বাথপ্য ও 
জটিলতা এবং বিক্রয়কেন্দ্রে সাপ্নিধ্যহেতু বর্তমানে বু সমভ্ভমি অঞ্চলে 
শ্রমশিল্প ও বিশেষ প্রসাব লা করিয়াছে । অবশ্ঠ সমস্ত সমভূমি অঞ্চলই 
মনুয্যবাসের পক্ষে সমান উপযোগী পহে। কঙ্গো ও আমাজন নদীর 
অববাহিকা, সাহারা ও তুন্দ্রার মরুঅঞ্চল সম্ভূমি হইলেও জণবাধুর 

.প্রতিকূলতা-হেতু এই সমস্ত অঞ্চলে লৌকবসতি অতিবিরল্।. 
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[0018)-_ভারতের উত্তর ও উত্তর-পুরবেব পার্বত্যভুমি বহুবিধ সম্পদে সমৃদ্ধ। 
চিরতুষারভাগার বলিয়া হিমালয় পরত বৃহু নদনদীকে সারাবসরই জলধারা- 

পুষ্ট করিতেছে এবং নদীর 
জলের মহিত পলল 

বিতরণ করিতেছে । এই 
সকল নদনদী সুনাব্য এবং 
জলবিদ্যুৎ উতৎপাদনেব 

উপযোগী । এই পর্বত- 

মালা] দঃ-পঃ মৌন্থুমী 
বাযুকে বাধা দিয়। 
বৃষ্টিপাতের সহায়ত? 

করিতেছে এবং উত্তরের 

শীতল মরুবাযু হইতে 
ভারতকে রক্ষা 

টনউতিহ সাজি রাও করিতেছে । হিমালয়ের 
পাদদেশে খনিজ তৈল, কয়ূলণ, লবণ ও তাত্্র পাওয়া যায়। এই পার্বত্যভূমি 

বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ, কিন্ত যানবাহনের অস্থবিধা হেতু ইহাদের ব্যবহার অতি 

সামান্য । উচ্চতর অংশে আল্লীয় তৃণভূমিতে পশুপালন চলে। অপেক্ষাকৃত 
নিয় অংশে সামান্ত পরিমাণে ধান ও ভুট্রা এবং চা ও ফল উত্পাদিত হয়। 
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পর্বতের গিবিপথসমূহ অতিশয় উচ্চ ও তুষারাচ্ছন্প থাকায বোন “ক্রুই এই 
পথে সহস] ভারতে প্রবেশ কবিতে পারে না। 

ভাবতের মধাভাগেব নদীবিধৌত জমভূমির পশ্চিমাংশ ব্যতীত প্রায় 
সমগ্র অংশেরই জলবায়ু উ্ণ ও আর, মৃত্তিক] উর্বব। ইহা ভাবত্ের শ্রেষ্ঠ 

রুষি অঞ্চল। জমিব প্রগাঢ চাষ সাধাবণ বীতি। ধান, গম, তুট্রা, জোয়ার, 
বাজবা, উক্ষু, পাট, শণ, তিনি, চীনাবাদাম, তামাক পুভৃতি ফসল ও 
নানাবিধ ফল এতদঞ্চলে প্রচুব জন্মে । চাবণযোগ্য বিস্তৃত তৃণভ্তমিব অভাবে 
গৃহপালিত পশু সাধাবণতঃ কুগ্ন। নদ্দীসমূভ নাব্য ও তস্য সম্পদে সমুজ। 
খনিজ সম্পদ নাই বলিলেই চলে। অবধণ্য অঞ্চল হইতে শাপ, বাশ, সেগুন 
প্রভৃতি নানা জাতীয় কাষ্ঠ আহবণ করা হয়। ভূপ্ররুততি সমতল হওয়ায় 
এই অঞ্চলে বাস্তা ও বেলপথ জালেব সায় বিস্তৃত বহিয়াছে। কীচামাল, 
শ্রমিক ও মূলধনের প্রাচুর্য এবং যানবাহনের স্তবিধা হেতু ইহা ভারতের” 
অন্যতম শিল্পপ্রধান অঞ্চল । প্রাথমিক উৎপাদনে, যানবাহন ব্যবস্থার প্রবত্তনে, 
গৌণ উৎপাদনে, বাণিজো, সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে এই সমভূমি অঞ্চলের 
অধিবাসীর] ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নতিশীল এবং ইহ] নিবিডতম বসতি- 

পূর্ণ অঞ্চল। ভারতের উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চলও উর্বর এবং কৃষি ও শিল্প 
সম্পদে সমুদ্ধ। এতদঞ্চলেব পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত এবং লোকবসতিও 
নিবিভ | 

ভাবতে দক্ষিণাংশের মালভূমির অন্কুল পরিবেশযুক্ত অংশে পর্ণমোচী 
বৃক্ষের নিবিভ অরণ্য দেখা যায। চন্দন, সেগুন, আবলুস, শাল গুভূতি এই 
অঞ্চলের অরণ্যের অতি মূল্যবান সম্পদ। স্থপ্রাটীন শিপাশ্তরে গঠিত হওয়ায় 
এহ অঞ্চলে স্বর্ণ ও ন্র প্রচুর রহিয়াছে । লৌহ আকরিক, বক্সাইট, কয়লা, 
ম্যাঙ্গানীজ, গ্রাফাইট, ইলমেনাইট, মোনাজাহট প্রভৃতি খনিজও এই অঞ্চলে 
প্রচুর। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা সাধারণতঃ অনুর্বর, বৃষ্টিপাত অনিয়মিত ও 
অপরিমিত এবং ভূমির ক্ষয় অধিক | সেই কারণে রুষিজ দ্রব্যের উতৎ্পাদণও 
অতি সামান্য | কৃষির ত্রব্যের মধ্যে কাপপাস, ধান, জোয়ার, বাজরা, তৈল- 
বীজ, ইক্ষু ও তামাক প্রধান। পর্বতের ঢালে চা ও কফি উৎপাদিত হয়। 
দক্ষিণ প্রান্তে এলাচ, দ্বারুচিনি, মরিচ, লবঙ্গ গ্রভৃতি মশল। জন্মে। প:ঃ ঘাটের 
বহু গিরিপথের (পাল ঘাট, থল ঘাট, ও ভোর ঘাট) মধ্য দিয়া গ্রসারিত 
রাস্তা ও রেলপথ পশ্চিম উপকূলের সহিত মালভূমির পুর্ব অঞ্চলকে সংযুক্ত 
করিয়াছে । মালভূমির পুর্বদিকের ভূ-প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত অল্প বন্ধুর হওয়ায় 
যানবাহন চলাচল বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। তবে নধধীসমূহ বর্ষাকালে অত্যন্ত 
খরজোতা হয় এবং শীতকালে শু হুইয়া যায় বলিয়া ইহারা বিশেষ নাব্য 
নহে। সম্প্রতি এই মালভূমি অঞ্চলে শিল্প-বাণিজ্য ভ্রুত প্রলার লাভ 
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করিতেছে । ভাবতীয় যন্ত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র-সমূহ এই অঞ্চলেই অবস্থিত ! 
মালভাম অঞ্চলের আখিক সঙ্গতি অল্প বলিয়। লোকবসতিও অল্প। 

(৬) সজলবায়ু (01105966) 

অর্থ নৈতিক জীবনে জলবায়ুর প্রভাব (11011567106 ০ 01211966 

010. 17897715 2০0180110 1166)-_মান্ষের অর্থনৈতিক জীবনে উপর 
জলবাধুর প্রভাব অতুলনীয়। (১) জলবাধুব উপর কৃষিকার্ধ বহুলাংশে 

নির্ভর করে, সেই কাবণে কৃষিজ ও অবণ্যজাত দ্রব্যমমূত এবং উহাদের 
সংশ্লি্ই শির্পগুলি জলবাযুব বিভিন্নত1 অনুলারে স্থান বিশেষে বিভিন্নরূপ হতয়া 

থাকে । পঙুচারণ শিল্পও বহুলাংশে জলবাধূব উন নির্ভবশীল। দক্ষিণ 
আফ্রিকার ভেন্ড, উত্তর আমেরিকার প্রেইরী, দক্ষিণ আমেবিকার পম্পা 
প্রভৃতি যে সমস্থ অঞ্চলে অন্তকুল জলববাধুর প্রভাবে বন্ুবিস্তৃত তৃণক্ষেত্রের সমষ্টি 
হইয়াছে, সেই সমস্ত স্তানে এই শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। 

শত্ম্যচারণ শিল্পেও জরথবাধুর প্রভাব বিলক্ষণ দুষ্ট ভয়। নাতিশীতোঞ্। 

মগুলের অন্তর্গত সমুদ্রে, বিশেষতঃ-ঈ্তল ও উষ্ণ শ্রোতের মিলনস্থলে, মনুয্য- 

খাগ্য বছ প্রকার মত্ত পাওয়া যায় বলিয়! মৎস্য শিল্প এ মণ্ডলেই সংঘবদ্ধভাবে 
গডিয়। উঠিয়াছে। হ্বৃত্তিক। গঠনেও জলবাষুন প্রভাব অসামান্য । 

(২) বন্ত্রশিল্পের উপবও জলবায়ুর প্রভাব ব্যাপক । সাধারণতঃ মৃছু- 
জলবাযুসম্পন্ন অঞ্চলই যন্ত্রশিল্প গঠনের অন্রকূল। এই কারণে নাতিশীতোষঃ 
মণগ্ডলেই পৃথিবীর বৃহৎ যন্ত্র-শিল্পগুপি অধিক পরিমাণে গড়িয়া উঠিয়াছে। 
প্রত্যক্ষভাবে জলবাযু শিল্পে একদেশতাকে নির্দেশে করে। বস্ত্রবয়ন 
শিল্পের জন্য আর্র জলবাধুর প্রয়োজন, কারণ শুক আবহাওয়ায় কার্পাসের 

তন্ত সহজেই ছিন্ন হইয়। যায়। তাই সমুদ্রের সান্গিধ্যে আর্দ আবহাওয়ায় 

কার্পাস শিল্পের প্রচলন ও প্রসার এত অধিক | বোম্বাই, ওসাকা, ম্যাঞ্চেস্টার, 
আমেদাবাদ গ্রভৃতি শহর এই কাবণেই কার্পাস শিল্পের কেন্দ্র হইয়া 
উঠিয়াছে। ময়দার কল আবার শুষ্ক অঞ্চলেই ভাল, চলে; কারণ, আর 
আবহাওয়ায় ময়দা সহজেই পচিয়া যায়। গ্ভাই করাচী, মিনিয়াপোলিস, 

বুদদাপেস্ট প্রভৃতি শুষ্ক অঞ্চলে ময়দার কল স্থাপিত হইয়াছে । চলচ্চিত্র শিল্পের 
জন্ত হুর্যকিরণোজ্জল আবহাওয়ার প্রয়োজন । তাই ক্যালিফোণিয়া, ইতালী ও 
দক্ষিণ ফ্রান্দের ভূমধ্যলাগরীয় অঞ্চলে এই শিল্প বিশেষভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। 

যন্ত্রশিল্পের উপর জলবাষুর পরোক্ষ প্রস্ভাব অত্যধিক । (ক) জলবায়ু 
মান্ষের চাহিদাকে নিয়স্ত্রিত করিয়! শিল্প-সংগঠন নিয়ন্ত্রিত করে। গীত- 
প্রধান অঞ্চলে সাধারণতঃ পশমজাত দ্রব্যের চাহি? অধিক। সুতরাং কাশ্রীর 
প্রভৃতি শীতপ্রধান অঞ্চলের শিল্প-গ্রচেষ্টা সাধারণতঃ পশমজাত দ্রব্যের 
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চাহিদাকে কেন্দ্র করিয়া গডিয়! উঠাই স্বাভাবিক। অপরপক্ষে, বঙ্গদেশ 
প্রভৃতি গ্রীন্ব প্রধান অঞ্চলে কার্পাসজাত দ্রবোর চাহিদা অধিক থাকায় এ 
সমস্ত অঞ্চলে কার্পাস শিল্পের প্রসার দৃষ্ট হয়। (খ) জলবাযু শিল্লে-ব্যবহৃত 

কাচ। মালের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিম! শিল্পে গঠনকে নিয়ন্ত্রিত করে। কারণ, 
যে অঞ্চলে অন্তকূল জলবাধুর প্রভাবে পাট উৎপন্ন হয়, সে অঞ্চলে পাটকে কেন্দ্র 
কবিষ। পাটশিল্প গড়িয়া উঠাই স্বাভাবিক। (গ) শ্রমিকের সরবরাহ এবং 

তাহাদের কর্মনৈপুণ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া জলবাষু শিল্পের গঠন ও প্রসারকে 
নিয়ন্ত্রিত করে । শ্রমিকের সরবরাহ নির্ভর কবে প্রধানতঃ জনসংখ্যা ও শ্রম- 

শক্তির উপর । কিন্তু এই জনসংখ্যা বণ্টন ও জলবাধুব উপর নির্ভরশীল। প্রতিকূল 
জলবাযুযুক্ত অঞ্চলে লে'কবসতি বিরল বলিয়। শ্রমিকের সরবরাহও অক্প, কিন্তু 
অনুকূল জলনাযুযুক্ত অঞ্চলে লোকবসতি নিবিডভ বলিয়া শ্রমিকের সরবরাহও 

অধিক হইয়| থাকে । আবার, অন্গুকল জলবাষুর প্রভাবে নাতিশীতে 
মগ্ডলেব অর্ধিবাপীদের শ্রমশক্তি ও কর্মদক্ষতা উষ্ণ মণ্ডলের অধিবাসীদের 
অপেক্ষ। বহুগুণে অধিক। (ঘ) উৎপাদনকেন্ত্র ও ভোগকেন্দ্ের মধ্যে পরিবহুন- 
ব্যবস্থা সম্যক গঠিত না হভলে শিল্পের প্রসার ব্যাহত হয়। কিন্ত এই পরিবহন- 

ব্যবস্থাও জলবাযু এবং আবহাওয়ার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। অত্যধিক 

৬ষারপার্তের ফলে বেলপথ ও নদীপথ সাময়িকশাবে বন্ধ থাকে । উষ্ণ মরু- 
অঞ্চলে বালিয়াডির আধিক্য ও উহার অনবরত পরিবতন হেতু রেলপথ 
নিষ্মাণ সম্ভব নহে । বিমানপথে যাতায়াত-ব্যবস্থা অনেক স্থানেই প্রতিকূল 
আবহাওয়ার জন্য ব্যাহত হয়। (উ) জলবাধু শিল্পাগারের আয়তন নিয়ন্ত্রণ 
করে। স্থইজাগল্যাণ্ড পর্বতসক্কুল ও শীতপ্রধান দেশ। বৎসরের অধিকাংশ 

সময় এদেশে তুষারপাত হয় বলিয়া ঘরের বাহিরে কাজ কর সম্ভবপর হয় না। 
সেজন্য এখানে প্রধানত কুটির শিল্পই গড়িয়। উঠিয়াছে। অপরপক্ষে, অনুকূল 
জলবাযুযুক্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বুহদায়তন যন্ত্রশিল্লের প্রসারই 
অধিক | 

(৩) উপনিবেশ স্থাপন জলবাযুর উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। কারণ 
যে দেশে উপনিবেশ স্থাপন ধরা হইবে সেই দ্রেশের জলবায়ু যদি ওপনিবেশিকের 
দেশের জলবাধুব অন্করূপ না হয়, তাহা হইলে উপনিবেশ স্বাপন সাধারণত্ড ঃ 
সম্ভব হইয়া উঠে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, অস্ট্রেলিয়ার 
অন্তর্গত কুইন্স্ল্যাণ্ডের উঞ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চল নাতিশীতোষ্ মণ্ডলের শ্বেতাঙ্গদের 
বসবাসের উপযুক্ত নয়) সেই কারণে অধুনা-প্রবর্তিত “শ্বেত-অস্ট্রেলিয়। 
নীতি এই অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গ-বসতি স্থাপনে ষে কতদূর সহায়ক হইবে, তাহা 
বল। কঠিন। 

সর্বশেষে ইহা উল্লেখ কর। প্রয়োজন যে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষ 

১ম-২ 
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বঙমানে অনেক ক্ষেক্ত্রে আবহাওয়ার প্রভাবকে স্বীয় আয়ত্তে আনিম়্াছে বটে. 

কিন্তু সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারে লাই, করিবার আশাও খুব অল্প । 

(৭) প্রাকৃতিক সম্পদ (181015] 0650065 ) 

মানষেব বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের উপব প্রভাব-বিস্তারকারী অবস্থানিচয়ের 
মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের অধ্দান অনম্বীকাধ। যে সমন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ 
মান্থষের অর্থ নৈতিক জীবনকে সচরাচর প্রভাবান্থিত করিয়া থাকে তাহাদের 
মধ্যে (ক) মৃত্তিকা, (খ) খনিজসম্পদ, (গ) স্বাভাবিক উদ্ছিজ্ক ও (ঘ) টব 
প্রতিই বিশেষ উল্লেখষোগ্য | 

(ক) মৃত্তিকা (5০115) মুত্তিক] প্রাথমিক উতৎ্পাদনেব উপব বিশেষ 
প্রভাব বিস্তার করে। যে অঞ্চলের মৃত্তিক! উদ্ভিদের খাগ্ঠ উপকরণে সমুদ্ধ, সে 
অঞ্চলে কষিকাষের অন্যাগ্ত অবস্থাগুলি অন্তকুল হইলে কৃষিকায বিশেষ উন্নতি 
লাভ করে এবং জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পার। ভারত, চীন, যুক্তবাষ্ট, উত্তব ফ্রান্স 
প্রভৃতি দেশ এই কারণেই কুষিজ সম্পদে এত সমুদ্ধ। অপব পক্ষে, চাষের 
অন্যান্ত অবস্থ1 অনুকূল হওয়। সত্তেও মৃত্তিক৷ অন্তর্বর হইলে রুধিকাষ স্বাভাবিক 
ভাবে প্রপার লাভ করিতে পারে না। আবাব মৃত্তিক। ও জলবাযুব গুণাপগ্তণ 

অন্ুসারেই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শ্বাভাবিক উ্চিজ্জেব এবং কুধিজাত দ্রব্যের 
পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ নিরক্ষীয় অঞ্চলের মৃস্তিকায় 
জন্মে, তাহা শীতপ্রধান নাতিশীতোষ মণ্ডলের মৃত্তিকায় জন্মে না। পাট 
বঙ্গদেশে জন্মে, কিন্তু বঙ্গদেশের অরূপ মৃত্তিকা পাঞ্ডাবে না থাকায় তথায় 
পাট জন্মে না। 

মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য-_মৃত্িকাব গুণাগুণ নিভব করে ইহার বর্ণ কণিকার 

আকার ও গঠন, জলধারণেব ও বাধু-প্রবেশের ক্ষমতা, গভীরতা, প্রবেশ্ঠতা, 
ঢাল, প্রাচীনতা, বাসায়নিক ধর্ম গ্রভাত বৈশিষ্ট্যের উপব। সাধাবণতঃ ঘোর 
বাদামী ব] রুষ্ণ বর্ণের (০০1992) মৃত্তিকা য় অধিক জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেন 
বি্বমান থাকায় উহা উর্বর ও কৃষিকাষের উপযোগী । হাঙ্া বাদামী, ধূসর 
বাদামী, রক্ত, পীত, ধূপর ও খেত বর্ণের মুত্তিকায় স্মতি সামান্য জৈব পদার্থ 
বিছ্যমান থাকায় উহ1 সাধারণতঃ অনুর্বর। মৃত্তিক সাধারণতঃ বিভিন্ন 
আকারের (0%58:6) কণিকার সংমিশ্রণে গঠিত হয় বলিয়া ইহাকে বেলেমাটি, 
বেলে দেো-আশ মাটি, দো-আশ মাটি (৩*-৫* ভাগ বালি, ৩০-৫* ভাগ পলি 
এবং ২* ভাগের অনধিক কাদার সমন্বয়ে গঠিত ), পলিমাটি ও কাদামাটি-_-এই 
কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হয়। স্ুস্্ম ধূলিচুর্ণ একত্রিত হইয়া মৃত্তিকার গঠন 
(5000916) স্্টি করে। মাঝারি গঠনের দো-আশ মাটিই কৃষিকার্ষের বিশেষ 

উপষোগী। ভারী কাদামাটিতে কৃষিকাধ স্ুষ্ন্দপে পরিচালিত হয় না। হাল্কা 
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বেলেমাটিতে রুধিকায একেবারেই চলে না। রাপায়নিক ধর্ম (০176701091 
74:996:695) হিসাবে মৃত্তিকাকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর হয়। অন্ধর্মী 
(9০101) মুত্তিকায় চুনের পবিমাণ অল্প থাকে বলিয়া ইহা বষিকুষেও 
অনুপযোগী, তবে চুনযুক্ত হইলে ইহ। শস্থপ্রস্থ হয়। ক্ষারধমী (211.9117) 
মৃত্তিকায় চুনেব পবিমাণ অধিক থাকে এবং ইহ1 কৃষিকাষের বিশেষ উপযোগী । 

সৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ (018351110560:)-__জলবাযুব উপব মৃত্তিকা 
গঠন বহুলাংশে নিভর কবে বপিয়া জলবাধুব বিভিন্নত1 হিসাবে পুথিবীব 
পবিপুষ্ট মৃত্তিকাকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কব হয়_(১) শুধ তৃণাঞ্চলেব 

মুত্তিক1, (২) আদ্র বনাঞ্চলেব মৃত্তিকা এবং (৩) মধ্যবত্শ অঞ্চলে মৃত্তিক]। 

(১) শুষ্ক তৃণাঞ্চলের মৃত্তিক৷ ( 0১০৫00815 )-__-এই মৃত্তিকা! উবব, 

চুন প্রধান এবং উদ্ভিদ খাদ্য নানা ধাতব পদাথে পূর্ণ। ইহ শ্গাবধমী, এবং 
জলসিঞ্চিত হইলে ইনাব উৎপাদক শক্তি বুদ্ধি পায়। হতার স্ব ভূপৃষ্ঠ 
হইতে ৩০-৬০ সে মি. পযন্থ গভীব হইয়া থাকে। বুষ্টিপার্তেব তাবতম্য 

হিসাবে এই মৃত্তিকাকে আবা কয়েকটি শ্রেণীতে বিতক্ত করা হয়। (ক। কৃষ্- 
বর্ণ স্বৃত্তিক। (০1:61:70256105)__তৃণভূমি অঞ্চলের যে সমস্ত স্থানে বৃষ্টিপাত 
অধিক, বাম্পীভবন অল্প এবং দীর্ঘ ও নির্বিড তৃণ জন্মে সেই সমস্ত অঞ্চলে এই 
শ্রেণীব মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই মৃত্তিকা অতিশয় ভর্ব, এবং জল- 

সিঞ্চিত হইলে প্রচুব গম, যব, তুট্রা, বাঁও, কার্পাস প্রভৃতি উৎপাদন কবিতে 
সক্ষম হয। দঃ পুঃ কশিয়া হইতে সাইবেবিয়া প্যস্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড, এবং উত্তব 
আমেবিকাৰ বিস্তৃত সমভূমি অঞ্চলেব ভূমিভাগ এই মৃত্তিকায় গঠিত । 
(খ) রুক্তাভ বাদামী মৃত্তিক৷ (010996101 ০০01)9)__তৃণভূমি অঞ্চলেব যে 

সমস্ত স্থানে বুষ্টপাত মধ্যম প্রকাবেব এবং নিকৃষ্ট ভূণ জন্মে সে স্থানে এই শ্রেণীর 
মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। উপযুক্ত জলসেচ ব্যবস্থা প্রবতিত হইলে এই 
মৃত্তিকায় চারণযোগ্য তৃণ, গম, ভুট্রা, কার্পাম প্রভৃতি জন্মে। (গ) বাদামী মৃত্তিকা 
(01০) ৪৪:0১5)--তণভাম অঞ্চলের যে সমস্ত স্থানে বাধষিক গভ বৃষ্টিপাত 

৩৮ সে. মি-র অনধিক এবং তৃণখর্বাকৃতিবিশিষ্ট সেই সমস্ত স্থানে হাল্কা, অল্প 

জৈব ও উদ্ভিজ্ঞ পদার্থ-ফুক্ত এই মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই মৃত্তিকাযুক্ত 

অঞ্চলসমূহে পশুপালন ও শুরুষিপ্রথায় কৃষিকায পরিচালিত হয়। (ঘ) পিল 
বর্ণের মৃত্তিক। (£% ০৪1005)- ইহা মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চলের মু্তিক।। 

ফসফরাস ব্যতীত উত্তিদ্-খাছ্য ধাতবপদার্ে পুর্ণ ও অল্প জৈব ধাতব পর্দাথ ও 
নাইট্রোজেন যুক্ত এই মৃত্তিক] প্রায় সকল কাধেরহ অনুপধুভত | 

(২) আর্ছে অরণ্যাঞ্চলের মৃত্তিকা (06051£5.5 )-_-এই শ্রেণীর 
মৃততিক1 অপেক্ষাকৃত অন্ুর্বব, অল্প চুন ও উত্ভিদ্-খাছ্য টব ধাতব পদার্থ ও 
নাইট্রোজেন যুক্ত এবং লৌহ ও আযালুমিনিয়াম কণিকায় সমৃদ্ধ। ইহা অঙ্লধর্মী 



২৩, * প্রাক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

এবং এই মৃত্তিকার স্তর ভূপৃষ্ঠ হইতে মাত্র ৩-৫ সে. মি. পর্যন্ত গভীর। এই 

শ্রেণীর মৃত্তিকাকে আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত কর! হয়। (ক) ধুসরবর্ণের 
স্বত্তিক। (99501 )-_প্রধানতঃ সরলবগণয় এবং কখনও কখনও মিশ্র ও. 
পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যাঞ্চলে দুষ্ট হয়। ইহ। অত্যন্থ অস্্প্মী ও অন্থবর । চুন 
ও সারের ব্যবহাবের দ্বারা এই মৃত্তিকাযুক্ত ভূখণ্ডে আলু ও চারণযোগ্য তৃণ 

উৎপাদিত হয়। (খ) ধুর বাদামী বর্ণের ম্বত্তিক। (8125 0:0০ ৪০09) 
_-মধ্য অক্ষাংণের অন্তর্গত উঃ পুঃ যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্য ইউরোপের আর্দতর ৪ 
উষ্ণতর অঞ্চলে এবং অভ্যন্তরভাগে তৃণগুল্সযুক্ত পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যঞ্চলে 
এই মৃত্তিক। দুষ্ট হয়। ইহ] অল্প অশ্পধমা এবং সাধারণতঃ উবর। এই শ্রেণীর 
মৃ্তিকায় ফলের চাষ, পশুপালন, তামাক, খাছযশশ্ত ও দ্রাক্ষার উত্পাদন ভাল 

হয়। (গ) রক্ত ও গীত বর্ণের ম্বৃত্তিক| (5৭ ৪0৫ 56110 ০270)5)-- 
প্রধানত: ক্রান্তীয় এবং কখনও কখনও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের উষ্ণ ও আর জল- 
বাযুঘুক্ত অরণ্যাচ্ছাদিত অংশে এই মুত্তিক] দৃষ্ট হয়৷ ইহা অত্যন্ত অশ্্রধ্মী ও 
অল্প উদ্ভিদ্-খাছ্যযুক্ত, তবে চুন ও সারের ব্যবহার করিলে এই মৃত্তকাযুক্ত ভূমি- 
ভাগে তামাক, কার্পাস, নানাবিধ ফল প্রভৃতি গুচুর জন্মে। (ঘ) রক্তবর্ণের 
সবাত্তিক। (150 18511610501] 2170 19061106 )- প্রধানত: ক্রান্তীয় আর 

অঞ্চলের ভূমিভাগে এই মৃত্তিকা পুষ্ট হয়। অল্প সরনাটি ও অধিক লৌহ কণিকা- 
যুক্ত এহ মু্তিক1 অত্যন্ত অস্লধমী ; তবে উত্তম গঠনযুক্ত হওয়ায় সার ব্যবহারের 
দ্বারা শশ্তাদ্ি উত্পাদন করা সম্ভব । এইবপ মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চলের স্থানে স্থানে 
অভ্যন্থরভাগে লৌহকণিক] প্রগাঢ় ভাবে সঞ্চিত হওয়ায় নিকষ্ট শ্রেণীর লৌহ- 
প্রস্তর গঠিত হয়। 

(৩) মধ্যবর্তী অঞ্চলের সৃত্তিক। বা প্রেয়রী ম্বত্তিকা (7:58716 
81175 )-__ইহ1 পেভালফার ও পোডোক্যাল এই ছুই শ্রেণীর মৃত্তিকারই 

গুণবিশিষ্ট। আর অঞ্চলে দুষ্ট হইলেও এই মৃত্তিকাযুক্ত ভূমিভাগে দীর্ঘ তৃণ 
নিবিড় ভাবে জন্মে। এইরূপ মৃত্তিক মধ্য অক্ষাংশের তুণভূমি অঞ্চলেই দুষ্ট 
হয়। ইহাতে প্রায় সমপরিমাণ চুন, লৌহ ও আযলুমিনিয়াম কণিক। বিচ্যমান 
থাকায় ইহা সমধ্মী, তবে অবস্থানভেদে সামান্য অস্রধমীও হইয়া থাকে । ইহ! 
কষ্ণবর্ণের এবং অত্ন্ত উর্বর । এই মৃত্তিকায় খাগ্যশস্, বিশেষতঃ ভুট্টা ও 

গম, এবং কার্পান প্রচুর জন্মে । 

(খ) খনিজ (1+17767819)--খনিজ পদার্থ মানব-সভ্যতাকে নানারূপে 
প্রভাবান্বিত করে । খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলে খনিজ-সংক্রান্ত নানাবিধ শিল্প 

গড়িয়া! উঠে এবং কালক্রমে লেই সমস্ত অঞ্চল জনসমুদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়। 
উদ্বাহরণ স্বব্ধপ বলা যাইতে পারে যে পঞ্চাশ বৎসর পুর্বেও সাকৃচী ছিল 
যন্ুষ্যবাসের অযোগ্য একটি নিবিড় বনাঞ্চল। কিন্তু টাটা কোম্পানীর ইস্পাত 



মানুষ ও তাহার পরিবেশ ২১ 

কারখানা স্থাপিত হইবার পর হইতে উহা! বতমানে জনসমৃদ্ধ জামসেদপুর 

শহররূপে পরিচিত হইয়াছে। যে সমন্ত খনিজ সম্পদ মনুঘ্ত-জীবুনকে 
বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কয়লা ও লৌহই বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । পথিবীর অধিকাংশ কয়লা-খনি অঞ্চল বর্তমানে জনসমৃদ্ধ 
শিল্পাঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। 

(গ) উদ্ভিজ্জ প্রকৃতি (18176 116০ )- মৃত্তিকার প্রকৃতি ও জলবাযুব 
প্রকারভেদে পৃথিবীর নানাস্থানে নান। প্রকারের উদ্ভিজ্জ গ্রকৃতি পরিলক্ষিত হয়। 
মানুষের বৈষয়িক ক্রিয়াঝলাপের উপব উদ্তিজ্জ প্রকৃতির প্রভাব অপরিসীম। 
তৃণাঞ্চলসমূহ পশুপালন ও শশ্যোতৎ্পাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী কিন্তু 
নিরক্ষীয় বনমগডল মনুষ্যবাসের অনুপযুক্ত ; আবার পর্ণমোচী বুশের বনভূমি 
অঞ্চলে কাষ্ঠ শিল্প সংঘবদ্ধভাবে গড়িয়। উঠিক্াছে। 

উদ্িজ্জ প্রকৃতি মান্তযষের জীবনধারণের উপায় নিরূপণ করিয়া দেয়, 
ভূমিক্ষয় রোধ করে, জলবায়ুর "নবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে, গ্রবল বাত্যার গতিরোধ 
করে এবং বাতাসে অক্সিজেনেব পরিমাণ অটুট রাখে। 

উদ্ছিজ্জ প্রকৃতির উপর মান্থষের প্রভাব দৃশ্ঠত: প্রচুব হইলেও মাহুষ 
এবিষয়ে প্ররুতিব দাসত্ব তইতে মুক্তিলাভ করিতে পাবে নাই। পৃথিবীর 
বহুস্থানে ম্বাভা(বক উদ্ভিজ্জ আঙ্জিও সম্পূর্ণ অব্যবস্ৃত রহিয়াছে । বাণিজ্যিক 
ভিত্তিতে নূতন নৃতন কৃষিজ দ্রব্য উত্পাদনের সীমাও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের 
স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ-প্রকতির দ্বার নিিষ্ট হয় বলিয়া? মানুষকে তাহার যাবতীয় 
বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারেই উদ্চিজ্জ প্রকুত্তির উপর নিতর করিয়া 
চলিতে হয়। 

(ঘ) জৈব প্রকীতি (20870911766)-উত্ভিজ্ঞ প্ররুতিব সহিত টজব- 

প্রকৃতির অতি নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে । নিরক্ষীয় বনভূমি অঞ্চলে বুক্ষচারী 
প্রাণী, বিস্তীর্ণ তৃণভূমি অঞ্চলে হরিণ, স্ুমেরুপ্রদেশে বল্াহরিণ ও শ্বেত ভল্লুক, 
মরু উদ্ভিদের আবেষ্টনীতে উট, শ্যাভানা তৃণভূমি অঞ্চলে সিংহব্যান্রাদি 
মাংসাশী এবং গোমহিষ্টুদি তিণভোজী প্রাণী গুভূতি বসবাস করে। কেবলমাত্র 
যে বন্ত জন্তর ক্ষেত্রেই ইহ সত্য তাহাই নহে। গৃহপালিত জীবজন্তর জন্যও 
অন্কূল পরিবেশের প্রয়োজন । এই কারণে পৃথিবীর তৃণাঞ্চলসমূহেই মানুষ 
গবাদি পশ্ড পালন করিয়া থাকে । জৈবপ্রকৃত্তির উপর মানুষের প্রভাৰ 
দৃশ্যতঃ সর্বাধিক হইলেও মানুষ জৈব প্রকৃতিকে সর্বতোভাবে বশীভূত করিতে 
পারে নাই । 

(৮) আভ্যন্তরীণ জলভাগ (21518170 ৮৮৪66200165) 

রঃ অর্থ নৈত্তিক জীবনে আত্যস্তরীণ জলভাগ-এর প্রভাব (11£156106 

0 11)181)0 ৮/80517900168 018 170919 €0012072010 1166)--নদী, খাল, 



২২ ্রা্ধস্ষিক্ক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

হয প্রভৃতি দ্েশেব আভাস্তরীণ জলভাগের অস্তর্গত। ইহাদের মধোগ নদশই 

সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। নদী দেশে পানীয় জল সরবরাহ করে, 
অতিরিক্ত জল নিষ্কাশন করে, পলি আনিয়া জমির উর্ববতা বুদ্ধি করে, পণ্য 
পরিবহন ও বাণিজা প্রসারের স্থযোগ দান করে এবং জলবিছ্যৎ উৎপাদন ও 
সেচকার্ষে সহায়ত। করিযা থাকে । এই সমস্ত কারণে নদীমাতৃক দেশ 
চিরদিনই সম্পদশালী ও মন্ত্ষ্তবাসের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । বুষ্টিহীন দেশে 
জলসেচ-কাধে নদী প্রভ্তৃত সাহাষা করিয়া থাকে । নদী হইতে জলসেচের 
সুবিধা থাকায় মিশর, সিন্ধু প্রভৃত্তি দেশের ন্যায় উর মরু-অঞ্চলও উর্বর 
শস্যক্ষেত্রে পরিণত তইয়াছে । আদিম যুগ হইতে বরঙতমান যাস্ত্রিক যুগ পযস্ত 
নদী এই সমস্ত কারণেই মানব-সভ্যতার বিকাশ ও বিস্তারের পক্ষে অপরিহাধ 
হইয়। রভিয়াছে । ভাই দেখ। যায় প্রাচীন নদীমাতৃক সভ্যতার পীঠস্থান ছিল 
মিশরের নীল নদের তীরে,ভারতের সিন্ধুগাঙ্গেয় সমভূমিতে, চীনের উই-হো। ও 

হোয়াং হো নদীর তীরে এবং ব্যাবিলনের টাইশ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে। 
নদী যেবপ একদিকে অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়তা করে অন্থদিকে তেমনি 
সময় সময় প্রবল বন্যা দ্বাব1 মান্ষের অপকাবও করিয়া থাকে । উত্তব চীনের 
হোয়াং-হো! নদীকে এই কারণে চীনের দুঃখ? বলা হয়| 

জলপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করিয়। তাহা সেচ ও অন্ান্ত নানাবিধ কার্ষে নিয়োগ 
কর এবং নদীর ধ্বংস-ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করাই হইল নদী উপত্যকার অন্তর্গত 
অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনের দুইটি প্রধান সমস্যা । সমভূমি অঞ্চলে নদী 
ঘন ঘন গতিপথ পরিবর্তন করিয়া থাকে এবং ইহারই ফলে নদীতীরবতী 
স্থানসমূহের অধিবাসীদের জীবনে ঘটে আমুল পরিবতন। বন্তার হাত হইতে 
রক্ষা পাইবার জন্ত মান্য আদিম কাল হইতেই নদীতে বাধ দিবার ব্যবস্থার 
প্রবঙন করিয়াছে । তবে অবৈজ্ঞানিক প্রথায় বাধ দিবার ফলে অনেক 
ক্ষেত্রে নদী মজিয়! গিয়া! সর্বনাশা বন্ঠার সৃষ্টি করে। এই সকল অস্থবিধার 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বর্তমান যুগের মানুষ একাধারে বন্তা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ব্যবস্থার 
প্রবর্তন, জলবিদ্যুৎ উত্পাদন, পরিবহন প্রভৃতি বভ-উ্লবশ্তমূলক নদী উপত্যকা 
পরিকল্পনার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক প্রথায় নদীকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চলিয়াছে । 

(৯) জমুদ্রতআোত (00981. 001191065 ) 

অর্থনৈতিক জীবনে জমুদ্রআোত-এর প্রভাব (11060061506 01 ০০৪৪] 

00176106501 10181219 5001002010 116০)-_সমুদ্রআোত দুই প্রকীরের--উষ্ 
ও শ্রীতল। মানব জীবনের উপর ইহার্দের প্রভাব কোন কোন ক্ষেত্রে 
প্রত্যক্ষভাবে আবার বহু ক্ষেত্রে পরোক্ষভীবে অগ্ুভূত হইয়া থাকে। 
(১) সমুদ্রআোতের প্রভাবে শ্রোতের অনুকূলে যেরূপ জাহাজ চালাইবার 



মাতষ ও তাহার পারাছেশ' ৩ 

"স্থবিধা হয় শোতে প্রত্িকুলে তেমনি উহা সময়সাপেক্ষ ও বায়নাদ্য হইম্মা 
উঠে। বতমানে অবশ্ঠ যন্বচালিত জাহাজের চলাচলের ক্ষেত্রে সমুদ্রশ্রোত 
বিশেষ প্রভাব বিস্তাব না| করিলে« পাল-তোল! জাহাজগুলি আজও স্পযস্ত 

অনুকল সমুদ্দশ্রাতেব স্বযোগ লম ও প্রত্তিকিল সমুদ্রতমোত এডাইয়া চলে। 
€২) সমুদ্রতীববত্তী দেশসমূহেব জপবায়ুব উপর সমুদ্রস্রোতের প্রভাব অত্যন্ত 
অধিক । শীতল শ্বোত উপকূল-সন্গিভিত স্থানসমূহের উত্তাপ হাস করে এবং 

উষ্ণ আোত উত্তাপ বৃদ্ধিকরে। শীতল লাব্রাডোর শ্োতের প্রভাবে উত্তব 

আমেবিকাব সেণ্ট লবেন্স নদী ও মোহান। বসবে নষ মাসই প্রায় বরফাবৃত 
খাকে , কিন্তু উষ্ণ উপস্গাগবীয ম্োতেব প্রভাবে একই সমাক্ষ রেখায় অবস্থিত 
ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের উপকলাঞ্চল কথনও তুষাবাবৃত থাকে না। (৩) উষ্ণ 
স্বোতেব উপব দিয় প্রবাহিত বাধুতে জলীয় বাম্প অধিক থাকে বলিয়া উহা 
স্থলভা?গব দিকে চালিত হইলে বৃষ্টিপাত তয়। পক্ষান্তরে, শীতল শ্রাতের 
উপৰ দিয়া প্রবাহত বাধু শুফ হইয়। থাকে বালয়া উহাতে বুষ্টি হয় না। 
(৪) শীতল ও ডঙ্ সমুন্রন্নোতেব মিলনম্থান সর্বদাই ঘন কুয়াসাবৃত থাকে। 

এই জন্য স্থমেক্ মহাসাগবীয় শীতল আ্োতেব সাহত নিউখাউতল্যাণ্ডের নিকট 
উপনাগবীয় উষ্ণ স্োত এবং জাপান উপকূলে উষ্ণ কুবোশিয়ো শ্বোত মিলিত 
হওয়ায় এ দুইটি স্থানে প্রায়ই নিবিড কুয়াস1 এবং প্রবল ঝড়-তুফানেব সৃষ্টি 
তইয়। থাকে । (৫) শীতল সমুদ্রশ্মোতেব সহিত গুচুব মাছ আসে এবং 
যেখানে উষ্ণ স্তরোতেব সহিত শীতল স্রোতেব মিলন হয় মাছগুলি সেখানেই 
থাকিয়া যায়। এই কারণে নিউফাউগুল্যাণ, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্ধ, নবওয়ে ও 
জাপানেব উপকূলে মত্স্ত ব্যবসা ব্যাপকভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। (৬) 
হিমশৈল উষ্ণ শ্রোতের সংস্পর্শে গলিয়া যায় এবং উহার সহিত আনীত মাটি, 
কাদা, উদ্ছিদ প্রভৃতি জলেব তলদেশে জমিয়? চডা বা মগ্রভমিব সৃষ্টি করে। 
এই অগভীর জলে মস্থ-খাছ্য প্ল্যাংকটন গুচুর জন্মে এবং এই সমস্ত স্থানেই 
মাছেবা ডিম পাডে। 

সাংস্কাতিক পরিবেশ 
(0711878] 1910517:010761) ) 

'তর্থ নৈতিক জীবনে সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাব (106106006 

01 00101191 215৮8101072)6176 012 17081)15 60012010910 116 )--মাছষের 

বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের উপব প্রভাব-বিস্তারকারী অবস্থা-নিচয়ের মধ্যে 
সাংস্কৃতিক পরিবেশের অবদান উপেক্ষণীয় নহে। সাংশ্কতিক পরিবেশের যে 
সমঘ্ত উপাদান মানুষেব অর্থনৈতিক জীবনকে সচবাচব গ্রভাবান্বিত করে 



২৪ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

বলিয়া অনেকে মনে করেন তাহাদের মধ্যে প্রবংশ, ধর্ম, রাষ্ট্রতস্ত্র ও শ্রাসনযন্ত 
এবং জনসংখ্যাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

প্রবংশের (2৪০৪) তারতম্য অনুপারে মানুষের বৈষমিক উন্নতিরও 
তারতম্য হয়-_-এইরূপ একটা সংস্কার কোন কোন ভৌগোলিকের মনে বাসা 
বাধিয়া আছে। উদাহরণ স্বরূপ তাহার] বৈষয়িক সভাতায় অনুন্নত আফ্রিকা, 
অস্টরেলিয়। প্রভৃতি দেশের কৃষ্ণকায় জাতিদের কথ। প্রায়ই উল্লেখ করিয়া 
থাকেন। তাহাদের মতে উত্তর-পূর্ব ও মধ্য এশিয়া, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পুব 
ইউরোপ, এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের পীতবর্ণ মঙ্গোলীয় অধিবাসীর? 

কষ্ণকায় জাতিদের তুলনায় কিছুট] উন্নতিশীল। তাহার মনে করেন, উত্তর- 
পশ্চিম ইউরোপ, রুশিয়া, মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপ, আরব, দক্ষিণ ও পশ্চিম 

এশিয়া, উত্তর-পুর্ব আফ্রিক, উত্তর আমেরিকা প্রভৃতি দেশের শ্বেতবর্ণ ককেশয় 
অধিবাসীর। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে পথিবীতে শীষস্থান 
অধিকার করিয়াছে । কিন্ত এই মত বিচারসহ নয়। নৃতত্ব-শান্ত্রে আজিও 
এরূপ কোনও মতবাদ অভ্রাস্ত বলিয়৷ স্বীকৃত হয় নাই। পৃথিবীতে বিশুদ্ধ 
প্রবংশ কোথাও আছে কি নাঘোর সন্দেহের বিষষ। তথাকথিত অন্যন্নত 

জাতিদের দুরবস্থার কারণ সম্পূর্ণ অন্তরূপ। জাতিসঙ্ঘ হইতে স্পষ্ট ভাবায় 
প্রবংশগত পার্থকা অস্বীকৃত হহয়াছে। 

ধর্ম ( ঢ61161019 ) মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর প্রভাব 

বিস্তার করে-_এইরূপ আর একটা সংস্কার ভৌগোলিকদের মধ্যে আছে। 
কিন্তু ইহাও যথেষ্ট বিচারসহ নয়। গরু এবং শুকরের মাংস বৌদ্ধ চীনাদের 
বড়ই প্রিয় খাছ, চীনে এ সব জিনিসের কারবার যথেষ্ট আছে। ইসলামে 
লগ্মীর কারবার নিষিদ্ধ; কিন্তু আমাদের দেশে কাবুলীওয়ালাদের প্রধান 
উপজীবিকাই হইল লগ্রীর কারবার । এইসব ব্যবসায়ে চীনারা বা কাবুলীর? 
যে ইউরোপীয় শ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জাতিদেব মতে] উন্নতি করিতে পারে নাই, 
তাহার কারণ রাজনৈতিক এবং যান্ত্রিক সভ্যতার সংঘাতে সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক বিপর্যয়। অনেকের বিশ্বাস, ভারতে যান্ত্রিক শ্রম-শিল্লের 
আশানুরূপ প্রপার না হওয়ার কারণ এখানে হিন্দু্দর মধ্যে জাতিভেদ- 

প্রথার অস্তিত্ব; কিন্তু ব্যাপারট। মোটেই সেরূপ নয়। ভারতের স্থদীর্ঘ কালের 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতা! এবং তদপেক্ষাও দীর্ঘতর কালের 
সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্রবই ইহার জন্য গ্রধানতঃ দায়ী। 

রাষ্টরতন্্ ও শাসনযন্ত্র ( (05101759106) মানুষের বৈষয়িক ক্রিয়া 

কলাপকে নিয়ন্ত্রিত করিয়! থাকে । স্থিতিশীল শাসনযন্ত্র যেরূপ দেশে অর্থ- 
নৈতিক উন্নতির সহায়ক, নিয়ত পরিবর্তনশীল শাঁসনযন্ত্র সেইরূপ অর্থনৈতিক 
উল্লতির অন্তরায় হইয়া দাড়ায় । মেকঝ্সিকে। এবং যুদ্ধপুর্ব চীন দেশ প্রাকৃতিক 



মানুষ ও তাহার পরিবেশ মূ 

সম্পদে সমুদ্ধ হইয়াও শাসন্যস্ত্রেব স্থিতিশীলতার অভাবে শিল্প ও বাণিজ্ো 

বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। অপর পক্ষে জাপান ও জার্মানী 

এই ঢুইটি দেশ নিজ নিজ সরকাবেব সহযোগিতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুবে 
তাহাদের অর্থনৈতিক বনিয়াদ পাকা কবিতে সমর্থ হইয়াছিল । 

জনসংখ্যার (701১8196100) পবিমাণ, বাদ্ধব ভাব ও বসতি-ঘনত্ 

মান্ষেব বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপেব উপব গ্রভৃত প্রশ্ভাব বিস্তাব কবিয়া থাকে । 
জনসংখ্যাব পরিমাপের দ্বাব। দেশে শ্রমিক ও মুলধনেব সবববাহ নির্ধারিত 

হয়। জনবহুল স্থানে শিল্প-বাণিজ্যেব প্রসাব যেপ ব্যাপক, জনবিবল স্থানে 

সেরূপ নহে । প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলও জনবিবল হইলে তথায় অর্থ- 
নৈতিক উন্নতি সম্ভব হয় না। অস্ট্রেলিয়া জনবিবল হ্যায় এ দেশে পশুচাবণ 
শিল্প ব্যাপক প্রসাব লাভ কবিয়াছে, কিন্তু গ্রেট ত্রিটেন জনবহুল হওয়ায় এ 
দেণে যগ্রশিল্লেব প্রসাবই সর্বাধিক পবিলক্ষিত হয। 

প্রশ্নোত্তর 

1, 037৮০ 2 10115180০07” 06 11955 16180007 [0 06191711091 10080101) 

০09850-111)69 2169 2110 00 01 & ০0907)015* ৯019) ৮০] 21)5৮/57 910) 006 

18611) ০06 €320019165 01918 11010 [00181 00100101075. ( ভৌগোলিক অবস্থান, 

সৈকতরেখ।, দেশগত আধতন ও আকার-এর লহিত মানব-জীবনের ক্রি সম্পক তাহা ভারতের 

দৃষ্টান্ত উল্লেখপূর্বক সংক্ষেপে বুঝাইয় লিখ ।) 

210150055 ৬100 161216106 60 এরা 16101) 01 11000181106 17110010601 

21110110061 01) 01)6 20017010010 9011%1015 ০৫ 1001) (ভারতের যেকোন অঞ্চলের 

প্রনঙ্ন উল্লেগ করিয়া মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে পরিবেশের প্রভাব আলোচন। কর।) 

35101500953 0152 26০05 01 701155109]  7)৮1701)106]ট 010 006 €0017012)10 

৪০0%105 01 1090, ৮4101) 16162767705 00 0156 08107665010 71911) 0£ 177019. (গাঙে 

সমভূমির প্রসঙ্গ উল্লেথপূর্বক ম্ুনুষের অর্থনৈতিক ক্রিগ়্াকলাপের উপৰ প্রাকৃতিক পরিবেশের 

প্রভাব আলোচন৷ কর।) 

4 81001061006 676015 06 0110)812 01) 1200175 £002207010 80615160165 

11105002866 50112 21055/61 5107 26 16528506৬৮০ 511109016  6%:8701165 টি 0] 11)01918 

০0707010175 (ভারত হইতে ছুইটি দৃষ্টান্ত লইয়৷ জলবাধু মানবজীবনের উপর ক্িিবপ প্রভাব 
বিস্তার করে তাহ! আলোচনা কর।) (৪.0. ( ১৬-১৮ পৃষ্ঠা ও তৃতীয় অধ্যায়ে 
ভারতের জলবাধু দেখ । ) 

5, 51315618 0125 ৪. ৮16] 1016 % 015 2001301010 06৮6107970)61)1 ০018, 0001709,” 

_00180085. ( “দেশগত অর্থ নৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে নদনদী সমূহ প্রতৃত প্রভাব বিস্তার করে।'” 
-এই উক্তির তাৎপর্য নির্ণয় কর।) 



২৬ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

6101500055 01৭06100610 01 6101367 [00006817507 [5121105০01৮ 006 ৫০০- 

[07710 ৪8001৮10155 01 12081). 11105002065 500] 8178576]1 101 65910109165 0010 [1)019. 

€ মানুষের অর্থ নৈতিক খক্রয়াকলাপের উপর পর্বত অথবা সমভূমির গ্ুভাব আলোচন। কর। 
ভারত হইতে উদাহরণ লইয়া উত্তর লিখ ।) (0 0 0.0. 164-:67 0 (১২-১৬ পৃষ্ঠা) 

7. 561606 ৭19 0৮৮০9 16110105 0£ [17012 101) 0010009,50178 01055109] 16800165 

2120 117010966 0176]11 11011067005 017) 0176 €00100]010 06৬০1010706101 01 00650 

[61075 (ভারতের যে কোন দুইটি বিপরীতধর্মী ভূপ্রকৃতিযুক্ত অঞ্চল নির্বাচন কবিয়! আঞ্চলিক 

অর্থনৈতিক উন্রতিব ক্ষেত্র উহাদের প্রভাব নির্দেশ কর ।) (১২-১৬ পৃষ্ঠা) 

৪ ৬৬1) 00 $০ 176৭1] 19 &0৮1101)1261)0 118 80000101086 061911)% ? 

১1০৬ /101] 5010916 68৪1006165১ [19910 06 50092801010 90015101250 1001) ০16 

£16526]9 117010067)060 19৮ 00015 672%11011761)1 (পঠিবেশ কাহঠাকে বলে? মানুষের 

অর্থনৈতিক ক্রিধাকলাপ যে তাহাব পরিবেশের দ্বাবা বিশেষভাবে প্রভাবান্থিত হয় তাহা উদীহরণেব 

সাহায্য বুঝাইযা দাও।) (0 0 70.63; 07,১০1) (১-২ পৃষ্ঠা) 



তৃতীয় অধ্যায় 
জলবাু ও প্রাককাতিক পর্িজণগ্ল 

(01100966 8170 905781 1900108 ) 

প্রাকৃতিক পরিমগ্ডল (15868158] চ২৪81075 )--অবস্থান, জলবাযু, 
ভরপ্রকৃতি, উদ্ধিজ্জ প্রভৃতি পাথিব পরিবেশেব বিভিন্নতা ভেতু মানুষের জীবন- 
যাত্রা-গ্রণালী বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে । যে অঞ্চলে এই 

সকল পাধিব পবিবেশেব সমষ্টিগত প্রভাব একই প্রকারের মেই অঞ্চলকে 
একটি প্রাকৃতিক পরিমগ্ডল বা অঞ্চল বলা হয়। অধ্যাপক তাবার্টসন বলেন, 

প্রাকৃতিক পরিমগ্ডল ( ৪6191 7২০$010 ) বলিতে বুঝায়, “তপষ্টে অবস্থিত 

এরূপ একটি ক্ষেত্র যেখানে খাঁনবজীবনের উপর প্রভাঁবশীল অবস্থানিচয় 
মূলতঃ একই প্ররুতির” (৭৮0 ৪199. ০৫ 0.০ 6810]775 5016906 11110 19 

65521)6191]5 1)0100 06610160015 ৮৮101) 1550600 10 0106 00100161015 01১81 

৪06০৮101090 1166” )1 আরব দেশের অবস্থান এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম 

ভাগে, উত্তর-চিলিব অবস্থান দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম তটে। স্থান-ছুটির 

মধ্যে বিপুল ব্যবধান-_একটি উত্তর-গোলার্ধে, অন্তটি দক্ষিণ-গোলার্ধে, একটি 

পুর্ব-গোলার্দে, অন্ঠটি পশ্চিম-গোলার্ধে। তবুও আরব ও উত্তর চিলির 
ভৌগোলিক অবস্থানে মৌলিক সাদৃশ্য রহিয়াছে । ঢু"টি দেশেরই অবস্থান 
ভূমিভাগ হইতে প্রবাহিত জলকণাবিহীন রুক্ষ আয়নবাষুর গতিপথে। 
ইহারউ জন্য এ দু'টি দেশ বৃষ্টিহীন উষ্ণ মরুতৃমি। ভৌগোলিক অবস্থানের 
দিক দিয়া যেমন, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিজ্ঞ প্রভৃতি, অন্যান্ত 
দিক দিয়াও তেমনই দূর-দুরাস্তরের নানা দেশ মানবজীবনের উপর প্রভাবশীল 
অবস্থানিচয়ে মূলতঃ সমগ্ররূতির হইতে পারে। এইরূপ দেশগুলিকে তাই 
সমশ্রেণীর প্রাকৃতিক পরিমুগ্ডলের অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করা যায়। 
-পমশ্রেণীর প্রারূৃতিক পরিমণ্ডলের অন্তর্গত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক 

পার্থক্য না থাকিলে বৈষয়িক উন্নতির সম্ভাবন1 মূলতঃ একই প্রকারের হইয়া 
থাকে । দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অববাহিকায় যেরূপ চাষ-আবাদের 

বা যে সকল শ্রমশিল্পের পত্বন হইতে পারে, আফ্রিকার কঙ্গো অঞ্চলে কিংবা, 

রি এ যবদ্ধীপ প্রভৃতিতেও সে সব ব্যাপারের গ্রবর্তন সম্ভবপর 
ববেচ্য বিষয় (চ8০609:5 6০ 96 50660 )- প্রাকৃতিক অঞ্চল পাঠের 

সময়ে নিয়লিখিত বিষয়সমূহ স্মরণ রাখিতে হইবে--(১) পৃথিবীকে প্রাকৃতিক 
পরিমণ্ডলে বিউক্ত করার অর্থ হইতেছে প্রায় সমানধর্মী কয়েকটি অঞ্চলে 



২৮ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

পৃথিবীকে ভাগ করা 1 সেই হেতু যে কোন একটি প্রাকৃতিক অঞ্চলের অন্তর্গত 
দেশসমূহের মধ্যে প্রভেদ অপেক্ষা সাদৃশ্ই' অধিক পরিলক্ষিত হয়। (২) 
প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহ পরম্পর হইতে সম্পূর্ণ ক্বতন্ত্র নহে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
একটি প্রারুতিক অঞ্চল ধীরে ধীরে পরিবতিত হইতে হইতে অপর একটি 
অঞ্চলের সহিত মিশিয়া যায়। বন্ৃক্ষেত্রে একাধিক প্রাকৃতিক অঞ্চলের মধ্যে 
সন্ধিক্ষেত্রও ( 00510101081 2006) দুষ্ট হয়। (৩) ভ-সংস্থান, অবস্থান 

প্রভৃতির পার্থকোর দরুণ হয়ত একটি প্রারুতিক অঞ্চলের মধ্যে অপর একটি 

উপ-অঞ্চলের সৃষ্টি হইতে পারে। দন্মিণ আমেরিকার ইকুয়েডর নিরক্ষীয় 
অঞ্চলে অবস্থিত হইলেও পার্বত্য অবস্থান বলিয়া এই অঞ্চলের জলবাধু মৃদু 
ভাবাপন্ন। (৪) প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূৃহ রাজনৈতিক সীমাদ্বারা আবদ্ধ নভে । 
কয়েকটি ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেশের সমগ্র বা অংশবিশেষ লইয়া এক একটি 
প্রাকৃতিক অঞ্চল গঠিত হয়। 

পৃথিবীর প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক পরিমগ্ডুলসমূহ (1810£ টি ৪4৪] 
ঢ২০510105 0£ €১০ ড/0110)-_-জলবাধু সংক্রান্ত আলোচনায় উত্তাপের তার- 

তম্য অনুসারে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের প্রত্যেকটিকে চারিটি তাপ-মগুলে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে ? যথ1-(১) প্রায় ৩০” উঃ ও দঃ সমাক্ষরেখার দ্বারা 
আবদ্ধ উষ্ণমণ্ডল, (২) সাধারণতঃ: ৩০০ উঃ হইতে ৪৫ উঃ এবং ৩০৭ দঃ ভইতে 
৪৫” দঃ সমাক্ষরেখার দ্বারা আবদ্ধ গ্রীক্ষ প্রধান নাতিনীতোষ্ঃ বা উপক্রান্তীয় 
বা উব্শীতোষ মণ্ডল, (৩) ৪৫” উঃ হইতে স্থমেরুবৃত্ত এবং ৪৫৭ দঃ হইতে 
কুমেরুবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ু বা হিমশীতোষ্ মগুল, 
এবং (৪) মেরুবুত্তদ্বয় হইতে পধায়ক্রমে উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তৃত স্বিমমণ্ডল। 

ভৌগোলিক হার্বার্টসন আবার প্রতে)কটি তাপমগ্ডলের অন্তর্গত ভূমি- 
ভাগকে পুর্ব, পশ্চিম ও মধ্য এই তিনটি প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে বিভক্ত করেন। 

পুর্ব ও পশ্চিম দিকস্থ পরিমগ্ডলসমুহের অবস্থান সমুদ্র-প্রাস্তীয় কিন্তু মধ্যভাগের 
পরিমণ্ডলসমূহের অবস্থান মহাদেশীয়। অধ্যাপক হাবাটসনের পদ্ধতি অনুসরণ 
করিয়া, তবে উহা হইতে সামান্য পরিবতিত আকারে, পৃথিবীকে নিম্নলিখিত 
প্র।ক্তিক পরিমণ্ডলে বিভক্ত কর] যাইতে পারে-_ 

(ক) নিন্ন অক্ষাংশের (10%/ 18060065 ) বা উঞ্ণমগুলের প্রাকৃতিক 
অঞ্চলসমূত--(১) নিরক্ষীয় বা আমাজনীয় পরিমগ্ডল € ছ90960119] বা 
£১18207. (5 ), (২) মধ্যভাগে ক্রান্তীয় তৃণভূমি বা স্থদানী পরিমগ্ডল 
€(7:001081 ত185518170 বা 98091) ব| 9৪2৮8217081) (512), (৩) 

পুরবপ্রান্তীয় ক্রানস্তীয় মৌন্থমী পরিমণ্ডল ([001081 1101730901) (506 ), 

(৪) ইকুয়েডর দেশীয় উপমণ্ডল (5.00900£ 0596 ), (৫) পশ্চিমপ্রাস্তীয় উষ্ণ 
মরুদেশীয় পরিমগ্ডল (170 [068616 বা 981)815817506 )। 



জলবাধু ও প্রাকৃতিক পরিমগ্ডল ২৯ 

ূ (খ) মধ অক্ষাংণের* (1019916 120160055 ) উপক্রান্তীয় মণ্ডলের 

প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহ-(১) পুধ-প্রান্তীয় চৈনিক পরিমণ্ডল (৬৬ এও 167006- 

18০ [956 00851 বা 0101109850৩ )১ (২) পশ্চিম-গ্রাস্তীয় ভূমধ্যসাগর 

পরিমগ্ুল (15166187768) (06), (৩) মধ্যভাগে মহাদেশীয় নিমভমি 

২ নং চিত্র--বিভিম্ন প্রাকৃতিক পরিমগ্ডলসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক 

লক্ষ্য কর যে, উত্তর গোলার্ধের ভূমিভাগ প্রশস্ত এবং দক্ষিণ গোলার্ধের ভূমিভাগ ক্রমশঃ সংকীর্ণ 

বাতুরানী জলবাধু অঞ্চল ([17091107 [,0518150 বা শাআগত। (06 )১ (৪) 

মধ্যভাগে মহাদেশীয় উচ্চভূমি বা ইরানী জলবাধু অঞ্চল ([1)061107 চ71617- 

* ৩০০ উঠ হইতে ৬০০ উঃ এবং ৩০০ দঃ হইতে ৬০০ দঃ অক্ষাংশ পর্বস্ত বিস্তৃত ভূতাগ । 



৩০. প্রাথমিক অর্থ পৈতিক ভূগোল 
ও রি 

19190 বা [291 (506 ), (৫) মধ্যভাগে তিব্বতীয় জলবাযু অঞ্চল (1১2৮ 
8৮১০ )1 শেষোক্ত তিনটি অঞ্চলকে একত্রে “মন্দোফ মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চজ 
(7110-18610502 0252105 ৪170 56101-0.656705 )-ও বলা হয়। 

(গ) মধ্য অক্ষাংশের শীতগ্রধান নাতিশীতোঞ্ মণ্ডলের প্রাকৃতিক: 
অঞ্চলসমৃহ--(১) পুর্ব-প্রান্তীয় লরেন্দীয় বা হিমশীতোষ্ পুর্ব-উপকুলীয় 
পরিমগ্ডল (090171510]61966 চ.৪56 09856 বা 90, [,87101)06 (5 ) 

(২) সমগ্র উত্তরাংশ ব্যাপিয়া সরলবগাঁয় বৃক্ষের বনভূমি অঞ্চল (0019 
[16107021806 বা [5189 (০০ ), (৩) মধ্যভাগে মহাদেশীয় নিম্ন তৃণভূমি 

অঞ্চল (7%10-1901096 00100161009] ব1 966170০ ঠ )১, (৪) পশ্চিম- 

প্রাস্তীয় নাতিশীতোষ সামুত্রিক পরিমণ্ডল (0901 76107792185 0০621710 

বা 11051; ঢ5০৬), (৫) মধ্যভাগে মহাদেশীয় উচ্চভূমি বা আন্টাই 
পরিমগ্ডল ([0661101 171617121205 বা 4১191 (906 )। 

(ঘ) উচ্চ অক্ষাংশেরন্* বা হিম মণ্ডলের প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহ--(১) তুন্দ্রা 
অঞ্চল (0:017018 ঠৈ7০), (২) মেরুদেশয় উচ্চভূমি অঞ্চল (0197 [06 0805)। 

টি 8 
৮” ক (১) নিরক্ষীয় জলবায়ু অধ্যুষিত পরিমগ্ডল 

অবস্থান-_নিরক্ষরেখাব উত্তর ও দক্ষিণে সাধারণতঃ ৫:-১০০ অক্ষাংশ 
পযন্ত এই জলবাফু অঞ্চল বিস্তৃত। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর 
অববাধিক।) মধ্য আফ্রিকার কঙ্গো নদীর অববাহিক। ও গিনি উপ্কুলাঞ্চল, 
দক্ষিণ-পুব এশিয়ার দ্বীপ ও প্রধান ভূভাগ সন্লিহিত অঞ্চলসমূহ এবং মালয় এই 
পরিমগ্ুলের অন্তর্গত। আ[মুজন নদীর অব্বাহিক] অঞ্চলেই এই জলবায়ু 

রস্ফট বলিয়। নিরক্ষীয় জলবাধুকে আমাজনীয় (4১752017506) 
জলব্মুও ব 

জঙগাবায়ু,__এই অঞ্চলে (ক) সার! বৎসর গড উত্তাপ ৭৫ ও ৮০" ফাঃ-এর 

মধ্যে থাকে । বাধিক ও দৈনিক তাপপ্রসর যথাক্রমে ৫৭ ও ২০০৭ ফাঃ:-এর 
অনধিক । (খ) বৎসরের অধিকাংশ দিনই টবকালে বজপাতের সহিত পরিচলন 
বৃষ্টি হয়। বাধিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ৮*১ তবে স্থাপবিশেষে ২০০৭৩ হইয়া 
থাকে । (গ) নিরক্ষীয় শাস্তবলয়ে অবস্থিত হওয়ায় বৎসরের কোন সময়েই 
প্রবল বাত্য। অন্ুভূত হয় না। (ঘ) বায়ু সদাই উষ্ণ ও আদ্র থাকে । (উ) 
উষ্ণ ও আর্ঙ খু ভিন্ন অন্ত কোন খতুনাই। তবে বৎসরে যে ছুইবার 
( মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাসে )ৃধ নিরক্ষবৃত্তের উপর লঙ্ব হয় তাহারই নিকটবতা 

৯৬০০ উঠ হইতে ৯০৭ উঃ এবং ৬*০ দঃ হইতে ৯০ দঃ অক্ষাংশ পর্বত বিদ্তৃত তুভাগ । 
১। বিডিষ্ন দেশের জলবাধুর তুলনামূলক আলোচনার সুবিধার জন্য বৃষ্টিপাত ইঞ্তে এবং 

উত্তাপ ফারেনহাইটে প্রকাশ করা হইয়াছে। 



জলবায়ু, ও প্রাকৃতিক পরিমগ্ডল ঙ১ 

সময়ে বৃষ্টিপাতের ঈষৎ আধিকা ঘটে, আর+ষে দুইবার স্ধ ক্রাস্িবত্ত দুইটির 
উপর লঙ্ব হয় (জুন ও ডিসেম্বর মাসে ) তাহার.নিকটবতা স্মযে বুষ্টিপা্তর 
ঈষৎ স্বল্পতা অনুভূত হয়। 

নিরক্ষীয় পরিমগুল--মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত 
স্থানঃ মানাওস্ ( অঃ ৩০০১৫/ দঃ), ব্রাজিল ; উচ্চতা £ ১৩১? 

মাস জা ফে মা এ মে জু ভু আসে অ ন ডি প্রসরবার্ধিক 
উত্তাপ (০ফাং) ৭৮ ৭৮ ৭৮ ৭৮ ৭৮ ৭৯ ৭৯ ৭৯ ৮* ৮৪ ৮১ ৮০ ৬*৭ 

বৃষ্টিপাত (ইঞি) ৯৮ ৯'৬ ১১৮ ১৩৯ ৭৫ ৫১ ৩০ ১৮ ১০৫ ৩৯ ৬৪ ১৩ ৮'৩৭ 
সপ আপ, সা শম্পা স্পা শিট তি কি 

উত্তভিদ্ ও জীবজন্ত-_নিরগ্ীয় অঞ্চল বৎসরের সকল সময়েই উত্তাপের 
প্রাবল্য ও বৃষ্টির প্রাচুর্য হেতু কঠিন কাষ্ঠযুক্ত চিরহরিৎ বুঙ্ষেব নিবিড অরণ্যে 
(17719%/০০ন7] ৪৮15161 001955 ) আবৃত । এখানকার গলসলমু 9 

অত্যন্ত ঘনসন্িবিষ্ট, তবে তৃণভূমির একাস্ত অভাব রহিয়াছে । নদীতীববর্ত 
বন্তাপ্রাবিত নিম্নভূমি অঞ্চলে ইগ্যাপু+ অপেক্ষাকৃত দৃঢভমিতে কা-গুয়াজু বা 
দেল্ভা এবং উপকূল অঞ্চলে তালজাতীয় বৃক্ষ এই অঞ্চলের স্বাভাবিক 
উদ্ভিদ। এতদঞ্চলে অরণ্যের উপরিভাগে বুক্ষশাখাব আচ্ভাদন এত নিবিভ 
ধে উহ! ভেদ করিয়া স্র্যালোক বনের তলদেশে পৌছিতে পারে না, ফলে 
অবণোর অভ্ন্তর ভাগ অন্ধকারময় এবং অতিকায় লতা ও অন্থান্ধ আগাছাতে 
পরিপুর্ণ থাকে । এতদঞ্চলের উত্ভিদ্ জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মরক্ষাব শুন্য 
উর্ধবধেশের ক্ষীণ আলো লক্ষ্য করিয়৷ দীর্ঘ ভইয়া উঠিতে থাকে বলিয়া নিবক্ষীয় 
অঞ্চলের বৃক্ষাদি অতিশয় দীর্ঘ হইয়। থাকে । অরণ্যের অভ্যন্তরভাগ 
অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া এতদঞ্চলের প্রায় সমস্ত প্রাণীই বুক্ষশাখায় বসবাস 

করে। তাই সরীশ্থপ ও বানব এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী । তবে বরাহ, 
টেপির, জাগুঘাব, পুমা, নানাপ্রকারেব পক্ষী ও কীটপতঙ্গ অরণ্যাঞ্চলে 
দেখিতে পাওয়া যায় 2 

,. স্বত্তিকা__সংবৎসর্বব্যাপী প্রবল উত্তাপ ও পধাঞ্চ বৃষ্টিপাতের ফলে 
মৃত্তিকার ধাতব উপাদানের ক্ষয় ও অপমারণ হেতু নিবক্ষীয় পগিমণ্ডলের 
মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত অন্ুররর। এই অঞ্চলের মৃত্তিঝ1 সাধারণতঃ অস্ধ্মী 
পেভালফার শ্রেণীর অন্তর্গত রক্তবর্ণের ল্যাটেরাইট জাতীয়। তবে সামান্য 
অন্পধর্মী নৃতন লাভার দ্রুত আবহবিকারের ফলে গঠিত উচ্চভূমি অঞ্চলের 
মৃত্তিক। ( যেরূপ যবদ্ীপের মৃত্তিক1) এবং নদীতীরবর্তা অঞ্চলসমৃহে নবগঠিত 
পলিসমৃন্ধ মৃত্তিকা অথব] পর্বতের সানদেশে সঞ্চিত শাংকব পলিভমির মুত্তিক। 
বিশেষ উর্বর হইয়া থাকে । 

বৈষয়িক অবস্থা_বৈষয়িক দিক দিয়! লিরক্ষীস্ব অঞ্চলসমূহ অয্তাস্ 
অনুন্নত । কারণ, (১) এই অঞ্চলের উ্ণ ও আর্দ্র স্বলবায়ু মন্ুন্তবাসের প্রতিকূল, 



৩% প্রাথমিক এ্র্থ নৈতিক ভূগোল 
/ে 

(২) এই অঞ্চলে গৃহপালিত্ত পশুর অভু]ব থাকাক্ষু পশুচারণ পুরানা 
উঠে নাই, (৩) বক্ষ গুলি কাটি ফেলিলে এত শীপ্ব আবাব জজ্মাই়্া উঠে .ং 
অরণ্য কাটিম্া কৃষিকাধ কবাও অসম্ভব, (8) এই অঞ্চল গভীর অরধ্া ক৯। 
হওয়ায় যানবাহনেব ব্যবস্থা সহঙ্গসাধ্য নহে, (৫) এতদঞ্চলের স্ৃত্বিক' 

বিশেষ উর্বর নহে এবং ভূমিক্ষমুও ব্যাপক। এই সমস্ত অস্তরাঘ থাকাক্স "এই 
অঞ্চলেব অধিবাসীবা আদিম অবস্থা হইতে অধিক দূ অগ্রসর হইতে 
পাবে নাই । আখবাসীখ সাধারণতঃ দুর্বল, অসভ্য এবং প্রাকৃতিক পকিবেশেখ 
দাস। নিবিড অবণ্যাকীর্ণ হইলেও কাঁষ্টেব ব্যবসায়ে নিরক্ষীয় অঞ্চল তেমন 
উন্নত নছে। অরপ্িবাসীবা প্রধানতঃ উঞ্ ৪ শিকাবজীবী। তবে স্থানে স্থাপে 
«“মিলপা? ব। 'ফ]াউ” প্রথায় কৃষিকায পরিচালিত তইয়1 থাকে । 

এই অঞ্চলের বাব, গাটাপাচা, তালতৈল, নাবিকেলেব শাস, ভাত 
তস্তিদন্ত, নাট, গঁদ, চিক্ল্, কুইনাইনণ, সার্সাপ]াধিলা, ভ্যানিলা, বঞফ্ি, চিনি 

প্রভৃতি কষিজ ও বনজ দ্রব্য আস্থর্জাতিক বাণিজ্যে এত অধিক প্রয়োজনীয় 
এবং ইহাদেব চাহিদ। শিল্পপ্রধান নাতিশীতো!ঞ্চ মগ্ডলে এত ব্যাপক যে এই 
সমস্ত দ্রব্য আহবণে জন্ত এতদঞ্চলে বর্তমানে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কষিকায আরম্ত 

হইয়াছে । নিবক্ষীঘ এশিয়ার মাল্য়বাসী, জাভার অধিবাসী এবং বোনিওব 
অধিবাসীর। উদ্ ও শিকার-বৃত্তিব পবিবর্তে কষিকাষেই বতমানে মনোনিবেশ 
কবিয়াছে কিন্তু কঙ্গো! ও আমাজন নদীব অববাহিকার অন্তর্গত অধিবাসীব। 
অগ্যাবধি অনুন্নতই বহিয়া! গিয়াছে । ্ 

শ্রমিক সরবরাহ এই অঞ্চলের প্রধানতম সমস্যা । কাবণ, এই দুর্বলতা. 
অঞ্চলে (1২০2107)3 0£10915111080101) ) বদেশিকদেব পক্ষে বসতি-স্থাপন 

সম্ভব নহে এবং এহ অঞ্চলেব আদিম অধিবাসীবাও সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার করিয়া 
উৎপাদন ও ধপ্তানীর প্রয়োজনীয়তা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে না। তবে 
নিবক্ষীয় অঞ্চলের বৈষয়িক ভবিষৎ উজ্জ্বল। এ অঞ্চলে ধান ও ভুট্টা ভাল জন্মে 
এবং বর্তমানে রবাব, চা, চিনি, ও কোকোব চাষ ভালই হইতেছে । এই 
অঞ্চলে কঙ্গো প্রভৃতি খবশ্রোতা নদী হইতে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎ্পাদনেবও 
স্থবিধা রঠিয়াছে। নিরক্ষীয় অঞ্চলেব স্থানবিশেষে, মূল্যবান খনিজ পদা" 
পাওয়া যায়। এই সমস্ত খনিজ সম্পর্দের মধ্যে মালয় ও পুর্বভারতীয় দ্বীপপুণ 
রাং, মাদাগাঙ্কার এবং সিংহলের গ্রাফাইট ; ঘানার বক্সাইট ও ম্যাঙগান।২ 
এবং আফ্রিকার কাটাঙ্গ ও উত্তর রোডেশিয়ার তাত বিশেষ উল্লেখযোগ্য । - 

ক (২) স্যাভানা৷ জলবায়ু-অধ্যুষিত পরিমগ্ুল 
আবস্থান-_নিরক্ষীয় ও উষ্ণমরু অঞ্চলের মধ্যভাগে স্থদানী জলবায়ু 

অঞ্চল অবস্থিত | ইহা ঘেন দুইটি বিপবীত প্রাকৃতিক পরিমগ্ডলের মধ্যভাগে 
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কচ ইরুর বায়ু অঞ্চল ঢুলরখ মহাদেশীয় নিতু 

জা ৭৯ চখ৪ মহাদেশীয় উচভামি 
রা জনবায়ু অচল 6 তিবতীয় জনবামু 
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মণ্ডল গ শীত প্রধান নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল ঘ. মেরুমণ্ডল 

১২গ১ লরেজীয় জলবায়ু অল. [[ার, তুক্ছা অল 
। [উএ্রগংমহাদেশীয় নিভুমি অঞ্চল [রং ম্শী় ভূমি 

গণ মহাদেশীয় নিশ্নতৃণতুমি অধল | 
মং ২৫ বুটশ জলবায়ু অঞ্চল 
উল (এগ& আল্টাই জনবায়ু অঞ্চল 





জল্বাঘু ও প্রাক্ুতিক পরিমগ্ুল ও 

সত এক বিশ্তীর্গ সন্ধিক্ষেত্র। নিরক্ষীয জলবায়ুর উত্তর ও দক্ষিণ সীমা 
ইতে অল্লাধিক ১৫* পন্ত এই পরিমগুলটির প্রসার পরিলক্ষিত হয়। আফ্রিকার 

দান, রোডেশিগনা ও আঙ্গোলা; দঃ আমেরিকার আমাজন অববাহিকার 
উত্তবাংশ ( ল্লানো ) এ দক্ষিণাংশ (ক্যাম্পো ) এবং উঃ ও উ:-পুঃ অস্ট্েলিয়] 
( কুইনসল্যাণ্ডেব মধ্যভাগ ) এই অঞ্চলের অন্তর্গত। 

জলবায়ু_এই অঞ্চলে (১) দৈনিক ও খতুগত উষ্ণতার পার্থক্য অধিক 

(স্থানভেদে ১০" কাঃ তইতে ৩০* ফা: পযন্ত )। (২) গ্রীম্মকালীন গড়-উত্তাপ 
৮০ ভউতে ৯০৭ ফাঃ পধন্ত, শীতকালও উষ্ ( গড-উত্তাপ ৭৯০ হইতে ৭৮? 

কাঃ পমস্ট | (৩) স্থানভেদে বুষ্টিপাতের তারতম্য দুষ্ট হয়। বিষুব রেখার 
দিকে ১০০” বা ততোধিক, অপেক্ষারুত শুষ্ক অঞ্চলে ৪০? হইতে ৬৫” পযন্ত 
এবং মক ুদিব প্রান্তদেশে ১৫ বা তদপেক্ষাও অল্প বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাত 

গ্রীক্মকালেভ ভয় এবং শীতকালে বাধুমগ্ুল শুক্ষ থাকে । (৪) সারাবখ্সরই 
প্রবল ধূলিঝড স্শালিত হয়। (?) বত্সব সাধারণতঃ তিনটি খতুতে বিভক্ত-_ 
শুদ্ধ শীত খতু, শুক্ষ উষ্খতু এবং উষ্ণ আর্দ্র ধতৃ। ইহার! পযায়ক্রমে আসে * 
এই জলবাযু আফ্রকার স্ুথদানপ্রদেশে অত্যন্ত স্পষ্টদূপে অনুভূত হয় বলিয়া 
ইহাকে স্ুুদানী জলবায়ু বল] হয়। 

শ্ পাস শা শপ পা পল ০ 

চাদানা পাধষগল-ঘাসক খড় উত্তাপ ও ও বুষ্টিপাত 

ষ্টান £ তিমবক্ত, ( অঃ ১৬:৩৭ উঠ) ফবানী পঃ আফ্রিকা; উচ্চতা ৮২০? 

মাল জা ফে মাএ মে জু জু আসে অ ন ডি প্রসর বাধিক 
উন্তাপ (ফা?) ৭১ ৭3 ৮৩ ম২ ৯৪ ৯০ ৮৯ ৮৬ ৮৯ ৮৯ ৮১ ৭১ ২৩৪ 

বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি) ০ ০ 5১০. ০৩ ০৯ ৩৫ ২৮ ১১ 2৪০5 ৯০ 

উদ্ভিদ ও জীবজজ্ত-_এই অঞ্চলে প্রধানতঃ দীর্ঘ তৃণ* নিবিড়ভাবে জন্মে 
এবং মধ্যে মধো বৃহৎ বুহৎ বুক্ষও দেখা যায়। এই তৃণভূমিকে স্যাভানা ব। 
ক্রান্তীয় তৃণভূমি বলে। মরু-সন্রিহিত অঞ্চলে সামান্ত ঘাস ও কাটার ঝোপ, 
৪০। বুষ্টিপাতযুক্ত,স্থানে মধ্যে মধ্যে বৃক্ষযুক্ত বিস্তৃত তৃণভূমি, এবং ৬০ হইতে 
৮০' পথন্ত বুষ্িযুক্ত স্থানে শাল, সেগুন প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষ জন্মে। নিরক্ষীয় 
ও সামুদ্রিক অঞ্চলসন্িহিত দেশসমুভে তৃণক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে বনভূমি দৃষ্ট হয়। 
বাবলা গাছ হইতে উৎপন্ন আরবী গদ এই অঞ্চল হইতে প্রচুর রপ্তানী হইয়া 
থাকে । তৃণভূমিতে জিরাফ, হরিণ, জেব্রা, অশ্ব প্রভৃতি দ্রুত সঞ্চরণশীল 
তৃণভোজী প্রাণী এবং সিংহ, চিতাবাঘ প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণীই প্রধান । 

স্বত্তিক।_ ক্রান্তীয় তৃণমণ্ডলের মৃত্তিকা সাধারণতঃ অস্রধ্মী পেডালফার 
শ্রেণীর অন্তগত রক্ত বা পীত বর্ণের ল্যাটেরাইট বর্গায়। উষ্ণতা ও আর্দ্রতা 

% বৃক্ষের জন্য সারাবৎসর ধরিয়াই আর্জরতার প্রয়োজন, কিন্তু তৃণের জন্য বসন্ত ও খ্রীম্মকালে 
প্রারস্তে বৃষ্টির এবং অন্যান্য সময়ে বারুমণ্ডন্পের শুফতার প্রয়োজন । 



৩৪. প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল: 

একত্র সশ্মিলনে রাসায়নিক ক্রিয়া দ্রুত হয় বপিয়া মৃত্তিকাঁর টঈবাংশের প্রচুর 
ক্ষয় হইয়া থাকে । এই অঞ্চলের আর্রতম অংশ হইতে শুষ্তম অংশ পথন্ত 

মৃত্তিকার নানারূপ প্রকারভেদ পরিলঙ্সিত হয়। তবে সাধারণ'ভাবে বল্ যায় 

যে এই পবিমগুলের অন্তর্গত অপেক্ষারুত শুক্ষাঞ্চণের মক সাধারণতঃ উবু । 

বৈষয়িক অবশ্ছ1_এই অঞ্চলের অরিবাসাখ| প্রধানতঃ পশুপালক ও. 
শিকাগী। অপেক্ষাকত আদ্র এবং ক্ুত্রম জলসেচব্যবস্থা-যুক্ত অঞ্চলসমূতে 
ভুট্ট।, জোয়াব, বাজরা, কার্পাস, ইক্ষু, বাদাম, নানা প্রকাব তৈলবীজ এবং উষ্ণ 

মণ্ডলের ফশ জন্মে। স্থুদানী অঞ্চলকে পরিশ্রমের অঞ্চল (2২০৫10705০1 
70: ) বলা হয়; কারণ এই অঞ্চলেব অধিবাসীরা শাখীরিক পরিশ্রম 
ব্যতীত জীবিক। অঞন কবিতে পাবে না। ক্রান্তীয় তূণভূমিসমূহের মধ্যে 
আফ্রিকাব স্দ্দান অঞ্চপই অপেক্ষারুত অমুদ্ধ এবং বাণিজ্যপরায়ণ। 

শ্রামক সমস্যা, যানবাহনের অন্থবিধা, ব্যবসায় কেন্দ্র হইতে দৃবত্খ এবং 
র/জনৈতিক গোলযোগেব দরুণ ক্রান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চলের অর্থ নৈতিক উন্নতি 
ব্যাহত হইতেছে। কিন্তু এই অঞ্চলের আখিক ভবিষ্যৎ অতি উজ্ভ্ল। 

গ্রীষ্মকাল উত্তপ্ত এবং শীতকাল নাতিতীত্র হওয়ায়, জলসরবরাহের ব্যবস্থা 
করিতে পাবিলে সারা বৎসর ধরিয়াই এন্সোৎ্পাদন সম্ভব । বর্তমানে এই 

অঞ্চলে কার্পাস ও তামাকের চাষ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। চামডা, ভুট্টা, 
জোয়ার, বাজরা কফি, কার্পাস, তৈলবীজ, আরবী গঁদ, তামাক প্রভৃতি এই 
অঞ্চলের বাণিজ্যিক সম্পদ | র্ ]? 

ক (৩) ক্রাতীয় মৌসুমী জলবাযু-অধ্যুষিত পরিমগ্ুল 

₹ছসবন্ছ(ন--ভারত, পুর্ব-পাকিস্তান, ক্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন, শ্যাম, এবং 
দক্ষিণ চীন সর্বতোভাবে ক্রান্তীয় মৌন্থমীবামু প্রভাবান্বিত অঞ্চল। 
মাদাগাস্কার দ্বীপ, পুর্ব-আফ্রিকার উপকৃলাঞ্চল, ক্যারিবীয়ান সাগর ও 
মেক্সিকো উপসাগরের উপকূলবর্তী দেশসমূহ, জাপান এবং পশ্চিম ও পুর্ব- 
ভারতীয় ঘীপপুঞ্জের কিয়দংশেও ক্রান্তীয় মৌন্মী জরবাযু দৃষ্ট হয়। মহাদেশ- 
সমূহের পুর্বপ্রাস্তে আয়নবায়ুবলয়ের মধ্যেই এই জলবাধু পরিস্ফুট । 

জলবায়ু*__এই অঞ্চলে (১) সারা বৎসর ধরিয়া প্রবল উত্তাপ অনুভূত 
হয়। গ্রীষ্ম ও শীতকালীন গড়-উত্তাপ যথাক্রমে প্রায় ৯০ ও ৬০" ফাঃ। 

* ক্রান্তীয় তৃণভূমি ও ক্রান্তীয় মৌহুমী জলব!ঘু মূলতঃ একই প্রকৃতির । দুইটিইক্রান্তীয় 

অঞ্চলে পরিপ্ছুট এবং ছুইটিহেই আর্দ্র গ্রীক্ম ও শুধ শীতকাল পরিলগ্ষিত হয়। কিন্ত ক্রান্তীক্প ভূগভূমি 
"ঘৃ্চলের বৃষ্টিপাত নুর্ধ ও চাপ বলয়ের শ্বাভাবিক স্থান পরিবর্তন হেতু ঘটি॥ ধাকে আর ক্রান্তীর 
মৌসুমী অঞ্চলের বৃষ্টিপাত হয় স্থানীয় কারণে হ্বাভাবিক বায়ু বলঞ্রে সম্পূর্ণ বিপধয় হেতু । 



জলুবাযু ও প্রার্কৃতিক পারিমণ্ডল ৩৫ 

(২) মৌন্ষীবাঁয়ু প্রবাহের ফলে গ্রীক্মকালে প্রচুব বৃষ্টিপাত হয় এবং শীতকাল 

প্রাস্' শুষ্ক থাকে । বাধিক গভ-বুগ্টিপাত প্রায় ৫০৭৫1 অবস্থান ও 
ভ-প্রঞৃতিব তারতম্য অনুসাবে উত্তাপ ও বৃষ্টিগপাতেব তাবতম্য ঘটিয়। থাল্কে। 
(৩) তিনটি মূল খতুর স্থম্পষ্ট পার্ক দেখিতে পাওয়। যায়-_প্রায় বৃষ্টিহীন 
শীতকাণ, কক্ষ গ্রীক্মকাল এবং বর্ধাকাল। 

্রান্তীয় মৌন্রমী পরিমগ্ডল-মাসিক গড ডত্তাপ ও বৃষ্টিপাত 
স্থ(ন : বোগ্ধাই (অঃ ১৮০৫৫ উঃ) ভারত, উচ্চতা 2 ৩৭ 

সান ভাফে মা এ মেনু জভুআ সে অ ন ডি প্রসব বাধিক 

উপ্রাগ (০ফাঃ) ৭৫ ৭৫ ৭৮ ৮২ ৮৫ ৮২ ৭৯ ৭৯ ৭৯ ৮১ ৭৯ ৭৬ ১৪০১ 

স্টপাত (ইঞ্চি) ১ ও ০ ০১ ০ € ২০৬৩ ২৪৬ ১১৯ ১০ ১৯ ১৮ ০৫ ০ ১ ৪৪১ 

উত্তিদ্ ও জীবজন্ত-_-এতদঞ্চণে ৮*'র অধিক বুষিযুক্ত স্থানে চিরহরিৎ 
বক্ষে অবণ্য ১ ৮০1-৪০' পযন্ত বুষ্টিযুক্ত স্থানে পর্ণষে।চী বৃক্ষের অরণ্য এৰং 
৪০'র অনর্থিক বৃষ্টিযুক্ত স্থানে নাতিদীর্ঘ তৃণগুল্ম পবিলক্ষিত হয়। কৃষিজ 
উদ্ভিদের মধ্যে ধান, জোযাব, বাজবা, পাট, চ1, ইক্ষু, কাপাস, বফি, কোকো, 

শাল, তামাক, রবাব, তৈলবীজ, কলাই প্রভৃতি প্রধান। গভীব বনে ব্যান, 
শুক, চিতাবাঘ, প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণী এবং হবিণ,' গণ্ডাব, তস্তী প্রভৃতি 
হণভোজী জন্ত বাস করে। 

মৃত্তিকা-_অন্যান্য ক্রান্তীর অঞ্চলেব ন্াদ্ধ মৌনুমী অঞ্চলের মৃত্তিকাও নান! 
প্রকারেব হইয়া থাকে । তবে রক্ত, গীত ও কৃষ্ণবর্ণেব মৃত্তিকার প্রাধান্তই 
এতদঞুলে অধিক 1৮14৮ 

বষন্সিক অবস্থা_কৃষিকার্য মৌস্ৃমী অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান 
উপজাবিকা। কৃষিকাষের শ্ববিধা এবং জীবনধু৪ণের চারার সর্বপ্রকার 
খাচ্ছের প্রাচুর্য থাকায় মৌন্থমী অঞ্চলে লোক ০ চন। কবিশিলে 
এবং জনসংখ্য।-বণ্টনে দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়া পৃথিবীতে শিদানরিরিযেরার করে। 
অরণ্যাকীর্ণ অঞ্চলে বনজ শিল্পের প্রলার দৃষ্ট হয়। বর্গ ও স্টামদেশের 
গুন কাষ্ঠ এবং ভারঞ্তর চন্দন কাষ্ঠ ও লাক্ষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ঘন 
লোকবনতি এবং বিস্তৃত তৃণভূমির অভাব এই অঞ্চলের পশুচারণ শিল্পের 
প্রসারকে ব্যাহত করে। ব্রহ্মদেশ, ভারত এবং চীনদেশে খনিজ শিল্প 
ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে । মৌন্থমী অঞ্চলে যন্ত্রশিল্প তাদৃশ প্রসার 
লাভ স্বরে নাই। খাচ্ছপ্রব্য এবং কাচামাল উৎ িরিযা ? শিল্পগ্রধান পশ্চিম 
ইউর্চরাপের দেশসমূহে রপ্তানী করা এবং আঞ্চলিক ভোগের জন্ত পশ্চিম 
ইউরোপ হইতে শিল্পজাত ভ্ব্য আমদানী করা মৌন্থমী অঞ্চলসমূহের প্রধ 
কার্য। তবে বর্তমানে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের শিল্প-চেতন। ক্রমশঃই রি 



৩৬ প্রাথামক অথ নোতক ভূগোল 

পাইতেছে। মৌন্তধী জলবাধু অঞ্চলকে বৃদ্ধির অঞ্চল (681905 ০4 
[00:610670 ) বলী হয, কারণ অতি সাঘান্ত পবিশ্রমেহ মান্য প্রকৃতি হইতে 
প্রচুর ফল লাভ কবিয়া থাকে । 

ক (8) ইকুয়েডর দেশায় জলবাযু-অধ্যুষিত উপমওল 
দক্ষিণ আমোঁকাঁথ ইবুফ্ধেডব ও কণদ্বিযা এই অঞ্চলেৰ অন্তর্গতি। 

নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত হইপও পাক্ত্য অবস্থান হেতু এহ অঞ্চলে 
উত্তাপ শিম্নভমি অঞ্চল অপেঙ্গ৷ কম। উত্তাপ সারাবৎসর ধাবয়াই প্রায় সমান 
থাকে। বুষ্টিপাতও সামান্ত। বে বৃষ্টিপাতের খধতুগত বৈষধ্য পবিপক্ষিত 

তকুয়েডর দেশীয ডপমওল-_মাপিক গড় ডত্তাপ ও বুটিপাত 

স্থান £ কুহটে! (অঃ ০০১৪ দঃ), ভবুয়েডর , উচ্চতা £ ৯৩৫০ 

মাস জাফে মাএ মে জু ভু আসে অ ন ডি প্রসর বাধিক 
উতভভাপ (০কাঃ) ৫৫ ৫৫ ৫৫ ৫৫ ৫৫ ৫৫ ৫৫ ৫৫ ৫৫ ৫৫ ৫8 ৫৫ * ৭ 

বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি) ৩২ ৩৯ 8৪৮৭০৪৬১৫১১ ২২২৬ ৩* ৪০ ৩৬ ৪১ ৩ 

হয়। পবতগাজ্রের যে সমস্ত স্থানে আখামগ্রদ চিরবসন্ত বিবাজমান 
সাধাবণত£ সেহ সবল স্থানেই অধিবাসীর বসতি স্বাপন কবিয়াছে। এহ 
অঞ্চলেব প্রাকৃতিক উদ্ভিদ অতি সামান্ত। কৃষিজ উদ্ভিদের মধ্যে গম 
যব এবং তুট্রাই প্রধান। পাহাডেব গায়ে বিস্তীণ চাবণক্ষেত্রে গবাদি পশু « 

মেষ প্রতিপাপিত হয় 

কু ৫৫) উষ্ণমক্তদেশীয় জলবাহু-অধ্যুষিত পরিমগ্ডল 
০/অবস্থান_[২০ হহতে ৩০ উত্তব ও দক্সিণ সমাক্ষবেখাব মধ্যে কর্কট" 

ক্রান্তিব শিকটে অবস্থিত আফ্রিকা সাহাব। মঞ্ভূমি, এশিয়াব আববেব 
মরুভূমি ও ভাবতবরষেব* থব। মধ ভূমি, উত্তর আমেবিকাব কলোবাডে। ও 

মেক্সিকো মরুভূ ম এব" 'দকবক্রান্ধিব শিকটে অবস্থিত পশ্চিম আস্টলিয়াব 
মরুভূমি, আফ্রিকা কালাহাখী মরুভূমি ও দর্সিণ আমেবিকার আটাকামা। 
মরুভূমি এই অঞ্চলে অগ্তগত। অধিকাংশ ভর মকভূমি মহাদেশেব 
পশ্চিমা'শে অবস্থিত । 

উত্তর ও দর্ষণ গোলার এই অঞ্চলসমূত যথাক্রমে উঃ পুঃ ও দঃ পুঃ 
আয়ন বাধুখ দ্বাব। প্রভাবিত। এহ বাযু ভূমিভাগেব উপব দয় প্রবাহিত হয় 

এবং পশ্চিম প্রাঙ্গে পৌচিবাব বন্ড পুবেই জলকণাহীন হইয়া গডে। সেই হেতু 
আয়ন বাধু বলয়েব পশ্চিমাংশে উষ্ণ মরু অঞ্চলের কুটি হহয়াছে। এই 
রুশরণে এই উষ্ণ মরুদেশীয় পরিমণ্ডলকে আয়ন ধাধু বলয়ের অন্তর্গত মরু- 

রি ও (1806 1100 465610 ) বলা হয় 



ক্ষ ক্স 

জলবাধু ও প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল ৩৭ 

জলবায়ু _চবমভাধাপন্ন জলবাু উষ্ণ মরু অঞ্চলেব প্রধান বৈশিষ্ট্য । এই 
অঞ্চলে (১) গ্রীন্ম ও শীতকালীন গড-উত্তাপ যথাক্রমে প্রায় ৯০ ফাঃ এবং 
৩০০ ফাঃ। আকাশ মেঘহীন থাকায় এ অঞ্চলে দিবাগাগ অত্যন্ত গবম শুবং 
বাত্রিকাণ শীঙল। দৈনিক সবোচ্চ এ৭ং *ধনিন্ন উত্তাপেব তাবম্য ৬০০ কাঃ 

ব|তদ্রা্ব। সমুদ্রসম্নিভিত অঞ্চল সমূহে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে উষ্ণম্ক 
'অঞ্চলেব জলবাম অপেক্ষারুত মুত? (২) বাবিক গড বুষ্টপাত ২০'পশ কহ-- 

অনেক স্থান বৃষ্টিহীন। কোন কোন স্থানে পাচ বসবে ৫1১০ বৃষ্টিপাত 
হয। মক্চ অঞ্চলেব উন্তধ প্রান্তে শীতকালে এবং দ্িণ প্রান্তে গ্রীষ্মকালে 
সাসান্ত বুষ্টপাত হইয়া থাকে । 

উঞ মকাপশয পরিনওল-মা।নঞ্চ গড দগাণ ও বৃষ্টিপাত 

স্থান £ জাকোবাবাণ (অঃ ২৮ ১৭ উঠ), পঃপা কস্তাশ উচ্চতা 2১৮৬ 

মান ভা ফে মাএ মেস ভু আনে শন ছি প্রসর বাধিক 

উত্তাপ (-ফাঃ) ৫৭ ৬২ ৭৫ ৮৬ ৭২১ ৯৮ ৯৫ ৯১ ৮৯ ৭৯ ৬৮ ৫৯ ৪১ 

বৃষ্টিপাত ( হঞ্চি ) ও ৩৩৩০৩ ০২ ৭০৭১০ ২ ১০ ১ ও ৩ ৪ ০ ০১০ ১ শি ৪১ 

উত্ভিদ্ধ ও জীবজন্ত_-উষ্ণ মকহৃ“মতে শু তণ ও ছোট ছোট কট! ঝোপ 
জন্মিয়া থাকে । উষ্ণ মক অঞ্চলেব উদ্ভিদ্সমূহ দীঘমুল ও তৈলাক্ত পত্রবি-নিষ্ট 
হহয়াথাকে | মরগ্যান অঞ্চলে খেভব, কাপাস, ধান, হক্ষু, বাজরণ জোয়াব, 

টামাটো, তামাক এবং তবমুজ প্রতি পানাবিধ ফল জন্মে। উষ্ণ মকডমিব 
প্রধান জন্ত উট । ছাগল ও অশ্বতব এই অঞ্চলে দৃষ্ট হয়। 

মৃত্তিকাঁ_উষ্ণ মরু অঞ্চলে প্রপ্ধানতঃ ক্ষারধঞ্ী পেডোক্যাল শ্রেণীর 
অন্তর্গত পিঞ্গল বণেব মৃক্তিকাউ পরিলক্ষিত হয়। ইহা লখু ও মিহি এবং প্রায় 
জৈবাংশ বজিত। তবে মক অঞ্চলেব প্রত্যন্ত ভাগে ইবৎ বাদামী আভাযুক্ত 
পিঙ্গণ বর্ণেব মৃত্তিকাও দেখিতে পাওয়া! যায়। হহাতেও জৈবাংশেব ভাগ 
অতি সামান্য । স্ুপবিকাল্পত সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং নাইট্রোজেন ঘটিত 
পারেব ব্যবহাব-দ্বাবা এই অঞ্চলেব মুত্তিকায় কৃষিকাষ স্ভব। 

বৈষয়িক অবস্থা_মরুভূমি অঞ্চলে লোকবসতি অত্যন্ত বিরল। 
জীবিক1 অর্জনের পদ্ধতি তারতম্য অন্ুসাবে মরু অঞ্চলের অর্ধিবাসীদের 
প্রধানতঃ যাবাবব, মবগ্যানেব স্থায়ী অধিবাসী এবং খনিব শ্রমিক এই তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। মব্দগ্ানেব স্থায়ী অধিবাসীর] কষিকাধ ও পশু- 
পালনের সাহায্যে জীবিক1 নির্বাহ করিয়া! থাকে । এই অঞ্চলসমূহ অত্যন্ত 
অন্গন্নত। দক্ষিণ গোলার্ধে কোন কোন উষ্ণ মরু অঞ্চলে প্রচুব খনিজ পদার্থ 
পাওয়া যায়। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার স্বর্ণ, সীসক ও দস্তা) দক্ষিণ আমেরিকায় 
চিলির নাইট্রেট ও তাত, পেরুর খনিজ তৈল এবং আফ্রিকার 1 
তাম্র ও হীরক খনি বিশেষ উল্লেখষোগ্য। উত্তব গোলার্ধের সাহারা মক 



৩৮ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ডগোল 

অঞ্চলে লবণ, বলোরাডে৷ অঞ্চলে হ্বর্ণ এবং উবাকে খনিজ তৈল পাও| যায় 
উঞ্ণ মরু অঞ্চলকে স্থায়ী কষ্টের অঞ্চল (19£10105 0৫185011076 1010- 

০1065 ) বলা হয় 

খ (১) চৈনিক জন্াবাযু-অধ্যুষিত পর্িজগুল 

অবস্থান-__মহ।'দেশেন পুর্বগান্সে মোটিনুটিভ।বে ৩০০ হইত ৪৫০ উঃ € 

দঃ সমাঞ্ষবেখাব মধ্যে অবস্থিত যুকবাষ্টরেব দক্ষিণ-পুব।ংশ ) দম্মিণ আমেবিকার 

দক্ষিণ-পূর্ব ব্রাজিল ৪ উকগুষে , আফ্রিকার নাটাল , অস্টেদিয়াব দক্ষিণ পুব 

উপকলাঞ্চপ এবং উদ্ধধ ৭ মপ্য চান এই অঞ্চলেব অঙ্্গত। 

জলবায়ু ৭ই অঞ্চলে নৈসাদরশ্পুর্ণ জলবাধু বতমান | "হবে মোটামুটি 
ভাবে বলা যাউতে পাবে যে এই অঞ্চলে-(১) বায়িক তাপপ্রসব বানী 
মৌন্তমী অঞ্চণ অপেক্সা অধিক । (২) সাবাবতসর ধবিয়'উ বুষ্টিপ।ত হয, তবে 
গ্রীষ্মকালে আযন বাষপ্রধাভেব ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক এবং 
শীতকালে প্রত্যায়ন বাধষপ্রনাতেব ফলে অভি অল্প পবিমাণ ঘ্ণিবুষ্টি হউয়। 

থাকে। (5 এই অঞ্চলে প্রায়শই ক্ষাতিকাবক প্রবল বাতা। অন্ভত হয়। 

চীন, জাপান ও যুভ্তবা্েব উপকুলাঞ্চলে 'টাহধুপ) , দক্গিণ যুক্তবাষ্টে নর্দাবঃ । 
আজেন্টিনাব পৃবপ্রান্ছে 'প্যাম্পেৰো” ৪ “জাত? ১ অস্টেলিয়াব 'সাদালিবাস্টণব, 

তিক্টোবিয়াব 'ব্রিকফিল্ডার্স” প্রভৃতি ঘণিবুষ্টি উল্লেখযোগ্য | 
যুক্তবাষ্ট্রেব দক্ষিণপুবাংশে মাবাবৎসবই বৃষ্টিপাত হয়, তবে গ্রীক্ষকীলে উঃ 

আমেরিকার মধ্য হাগে নিয্নচাপ কেন্দ্রে দিকে জলকণাসম্প্ক্ত উপসাগবীয় 
বাধুপ্রবাহেব ফলে বুষ্টিপাতেব আধিকা ঘটিয়া থাকে । বাষিক গড বৃষ্টিপাতের 

পরিমাণ ৭০-৬০! পযন্ত। গ্রীষ্ম ও শীতকালীন গভড-উত্তাপ যথাক্রমে ৮০৭ 
ও ৪৭ ফাঃ। এই অঞ্চলে জলবাধুকে 'উপলাগবীয় জলবাযু”৪ বলা তয়। 

ডপপাগবীয জলবাধু--মাসিক গড উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত 

স্থান £ চালসটন (অঃ ৩১০ ৪৮? উঃ), দক্ষিণ ক্য।রোলিনা, যুক্তরা 

মান হা ফে মা ণ মেজু জু আ সে'অ ন ডি প্রসব বাধিক 
টন্তাপ (ফাণ্) ৫০ ৫২ ৫৮ ৬৫ ৩ ৭৯ ৮২ ৮১ ৭৭ ৬৮ ৫৮ ৫১ ৩১৪ 

বুষ্টিপাচ (ইঞ্চি) ৩০৭ ৩১৩৩১৩৪৩৩৫১ ৬২ ৬৫ ৫*১৩৭২৫ ৩২ ৪৭ ৩ 

উত্তব ও মধ্য চীনে গ্রীষ্মকালে মহাসাগবীয় আরজ মৌন্্মী বায়ুগ্রবাহ এশিয়াব 
অভান্তরস্থ প্মচাপ কেন্দ্রে দিকে প্রবাহিত হইবার কালে সামান্থ বুষ্টিপাত 
ঘটায়। বাধিক বুষ্টিপাতেব গড ২৫৪৫" পর্ষস্ত। এদিকে শীতের প্রাধান্ত 

পটার অপেক্ষা অধিক । গ্রীম্ম ও শীতকালীন গড উত্তাপ যথাক্রমে ৮*০ ও 

২৫০ ফাঃ। এই অঞ্চলের জলবাযুকে 'চৈনিক জলবায়ু, বলে। অস্ট্রেলিয়ার 
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চৈলিক জলবাযু-_বাধিক গড উত্তাপ ও বুষ্টিপাত 

স্বানঃ সাংহাউ (অঃ ৩১০ ১৫ উঃ), চীন 
মান ক ফে মা এ (নম জু ভু মাসে অ ন ডি প্রসর শ্বাণিক 

উত্তাপ ( যাঃ) ৩০৮ ৩৯ ৪৬ .৫৬ ৬৬ ৭) ৮০ ৮০ ৭৩ ৬৩ ৫২ ৪২ ৪২৮ 

1 উপ্ডিও) *৮২০৩৯৪ ৪ ৭ এক ৬ ৭ ৪ ৪৭৩৯৩০৭১৭১৩ 5৫৮ 

দঃ পুঃ উপকূলভাগেব এহবপ জলবাঁযুকে ইস্টেলীয় জলবাযু, বলা হয়। এই 
পবিমগুলেব অঞ্ত দঃ গোলার্ধে দেশসমে স্থলঙাগের সংকীণত। হেতু 
বাঘিক তাপপ্রসব সামান্য । 

ভাই উন ৬ নপাযু-চাপিক গড উত্তাপ ও কষ্টিণাত 

সান £ নিডনা (আঃ ৩০ ৫৫/দ*), আস্শ্যা 
রী চা ফ মণ (ম ভ ভু *? পে অন ডি প্রসব বার্ষিক 
»হাশ 1 28 ৭২ ৭১ ৯১১০ ৫1১৫৪ ৫ ৫৩ ৫৯ ৩৬১ ৬৭ ৭০ ০ 

বুটপাত (ইক) ৩৬০০৩ 9৭৯৫৯১১১৮৫০ ৩০ ২৯২৯১৮২৮ ৪৭ ৭ 

এই জলবাধু বঙ্পা*শে ক্রান্তীর মৌোন্ত্রমী জলপাশুব ন্যায় বলিয়া উহাকে 
উপক্রান্তীয় মৌন্্রমী বামন্দোক পুর্ব উপকলীয় (৬৬/91720112100061982 

10৭ 5029 ) জলবায়ু বলা হয়, 

উত্ভিদ্__এই অঞ্চালব সমভমি অংশে পর্ণমোচী বৃক্ষ ও পাবত্যা অংশে 
সবলবগাঁয় বৃক্ষেব নিবিড অবণ্য দুষ্ট ভয়। এক, মেপল, আকবোট, হিকোবা 
প্রভৃতি বু মূল্যবান ক।ঈ এবং ফা্ন, কব, নাশ প্রভৃতি সম্পদ এই অঞ্চলেব 
অবণ্যে পাওয। যাঁয। কৃষিজ দ্রব্যেব মধো উষ্ণ ও আর স্ব'নে ধান, কার্পাস, 

ইক্ষু, চাঁ এবং শীতন ও অপেক্ষাকৃত অশ্লবৃষ্িযুক্ষ স্থানে গম, ভুট্টা প্রভৃতি প্রধান । 

ম্ৃত্তিকাঁ_এই অঞ্চলেব মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত অন্ুর্বব রক্ত ও পীতবর্ণেব 
'পেডালফাব” বায় । মৃত্তিকায় কুত্রিম সাবেব ব্যবহাব ব্যতীত বাণিজ্যিক 
কৃষিকায সম্ভব নহে । তবে বদ্ীপ ও প্রাবনভূমি অঞ্চলে মৃত্তিক] পলিসমুদ্ 
বলিয়। বিশেষ উর্বর 

বৈষয়িক অবস্থা_বসতিস্থাপন এবং অর্থ নৈতিক উন্নতি সম্পর্কে এই 
অঞ্চলের প্রচুব সম্ভাবনা বহিয়াছে । উত্তব ও মধ্য চীনে প্রচুর ধান, কার্পাস, 
চা এবং বেশম উৎপন্ন হয় এবং ইহা পৃথিবীর অন্ততম বসতিপুর্ণ অঞ্চল। 
যুক্তবাষ্ট্রেব উপসাগবীয় অঞ্চলে পৃখিবীব অধিকাংশ কার্পান এবং তুট্রা উৎপন্ন 
হয়| নাটালে ইক্ষু, চা, ধান, আনারস গ্রভৃতি উদ্পন্ন হয়। দক্সিণ আষেবিকার 

এই অঞ্চলের অধিবাসীরা অধিকাংশই পশ্তপালক, যদিও সামান্য পরিমাণে 
্রাক্ষা, ইক্ষু, তুটা প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়! থাকে । একসঙ্গে পশুপালন, রুষি এই: 
দুগ্ধজাত ভ্রব্যের উৎপাদন নিউ সাউথ ওয়েঙ্সের অধিবাসীদের প্রধান 
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উপজীবিকা। দক্ষিণ জাপান ভিন এই অঞ্চলেব অন্তর্গত অন্য কেন দেশে 
যন্ত্রশিল্প তেমন প্রসাবপাভ করে নাই । ধান, গম, ইন্খ, কার্পাস, তামাক, চা, 
এবংবেশম এই অঞ্চলেব প্রধান বাণিল্যিক দ্রব্য 

থ (২) ভূমধ্যসাগন্রীয় জলবাস্তু-অধ্যুষিত পত্িসগল 

৮ দসবস্থান--মহাদেশসনৃতেব পশ্চিম প্রান্তে মোটামুটি ৩০১ হইতে ৪৫ 

উত্তর ও দক্ষিণ সমাক্ষবেখার মধ্যে অবস্থিত ইউবোপ, আফিকা ও এশিয়া 

ভূমধ্যসাগরের তীরব্ডা দেশসমূহ (স্পেন, পতুগাল, দর্গিণ ফ্রাপ্স, ইতালী, 
যুগোঙ্সাভিষ|, বলকান উপধাপ, সিপ্রয়া এবং উত্তব আফিকা), উত্তব 
খমেরিকার ক্যালিফোনিয়া, দক্ষিণ আমেবিকাব মর্্য-চিপি, আ।ফিকাব 

দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, অস্টোলয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম ও দর্গিণ-পুর্বাংশ এবং শিউজী- 

ল্যাণ্ডেব উত্তব দ্বীপ এই অঞ্চলেব অন্বর্মতি | 

জলবায়ু-_ভূমধ্যসাগবেব চখষ্পাশ্বস্থ দেশস্মূহ গ্রাম্মকালে শুদদ আবঘন 
বাধু এবং শীতকালে আদ্র প্রত্যায়ন খাযুবলয্নেব অন্তর্গত হপ্রয়াম্স এ অঞ্চলে 
গ্রীষ্মকাল শুষ্ক এবং শীতকাল আর্। বাষিক গড-বৃষ্টিপাত স্থানভেদে ১০ 
হইতে ৪০" পযন্ত হইয়া থাকে । মক্চভমি-সন্গিহিত অঞ্চলে বুট্টিপাত সাধারণতঃ 

১০" বা তৎস্থানীয়। (২) ভূম্ধাসাগবীয় অঞ্চল গ্রীষ্মকালে গবম ( গড়-উত্তাপ 
প্রা ৯০০ ফাঃ), কিন্তু শীতকালে ভু শীতল ( গড-উত্তাপ প্রায় ৫০* ফাঃ)। 

(৩) সারা বৎসর ধবিষা, বিশেষতঃ গ্রীম্মকীলে, আকাশ মেঘমুক্ত থাকে এবং 
দিনগুলি হুর্যকিবণোজ্জল । (৪) এই অঞ্চলে বসন্তকালে 'এবং শ্রীক্মকানলর 
প্রাবর্ভে প্রবল বাত্যা অন্তভূত হয়। সিসিলি ও ইতালীব “মিবোকো”, 
ক্যালিফোন্িয়াব “ওয়া, প্রভৃতি বাত্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইউরোপের 
ভমধ্যসাগবীয় অঞ্চলে এই সময়ে উত্তর দিক হইতে গ্রবাঠিত শুফ শীতল বাযুব 
প্রকোপ দ্রেখা যায। ফ্রান্সে ইহাকে 'মিস্টাল” এব* ভালমাসিযা অঞ্চলে 
ইহাকে “বোবা? বলা হয়। 
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ভূমধ্যনাগরীয় পবিষগুল--মাদিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত 
স্কান ঃ আলজিয়াস ( অঃ ৩৬০৪ উঃ) উঃ আফ্রিক। , উচ্চতা ১ ৭২ 

মাস জ|! ফে মা এ মেনু জু আনে অ ন ডি প্রসর বাধষিক 
উত্তাপ (ফা) ৫৩ ৫৫ ৫৪ ৬১ ৬৬ ৭১ ৭৭ ৭৮ ৭৫ ৬৮ ৬১ ৫৬ ২৪১ 

বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি) ৪২ ৩৫ ৩৫ ২৩ ১৩ ০৬ *'১০৩ ১১ ৩১৪৬ ৫৪ ৩* ০ 
পেপে | আপস আপা শসা শশা শা সপ এ পপ 

উত্তিদ-_শীতকালেই এখানকার বৃক্ষলতাদি জন্মে। ছোট ছোট বৃগ্ষ এবং 
৫ধাপঝাড়ই এতধঞ্চলে অধিক । যে সমস্ত অঞ্চলে অধিক জল পাওয়। যায় 
সেখানে ওক এবং চিরহরিৎ বৃক্ষ জন্মে। বায়ুমগুলের শুষ্কতা হেতু উদ্ভিদ দেহে 
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নিয়ত প্রস্বেদূন চলে বলিয়া এত দঞ্চলেব উদ্ভিদসমূহ প্রন্থেদন বোধ কবিবাঁব জগ্ 
দীঘমূল ও তৈলাক্ত পল্রবিশ্ি্ট ভইয়! থাকে । কৃষিজ দ্রব্ব মধ্যে গম, যব, 
তত, কুট্র। এবং আঙ্গুর, আপেল, কমলালেবু, জলপাই, স্তাসপাত, লেবু, 

পা» প্রভৃতি নানাবিধ ফল ও ব্ভঞকাগ্রেব ফুল এই অঞ্চলে প্রচুব জন্মে। 
ভমপ্্যনাগবীয অঞ্চলসমূত লেখ জন্য গ্রাসছ্ছ। 

ম্বত্তিকা_এ তালেব মুব্তকা প্রধাদতঃ ক্গাবধমী পেডোক্যাল বগণীয়। 
যু ওকায উাভদখাছ্য খনিজ ভ্রব্যের প্রাচুয থাকলেও জবাংশেব পরিমাণ অতি 
সামান্য। তবেন্সেত্রে নাইট্রোজেন ঘটিত সাবেব প্রয়োগ কবিয়। বাণিজোক 

্ুযিকাধ সম্তভত্ব। ভমিক্ষয় অধিক হওয়া পবতগাজ্রেখ মুন্তিক1 সাধাবণত £ 

মন্ত্ব তবে াণম্বভৃমি অঞ্চলের মৃত্তিকা পর্বতগাঙ্-বাহি-ত পলিব দ্বারা সমৃদ্ধ 

হ€য।ন বিশেষ উবব। 

বৈষয়িক অবস্থা_-এই অঞ্চলের অবণ্যসমূ বনজ সম্পদে সমূদ্দ নাহ। 
ধক্ষিণ-পশ্চিম অস্ট্েলিয়াৰ ভূমধ্যসগবীদ্ব অরণ্য হইতে 'জারণ” কাষ্ট, পতুণগালের 
অবণ্য হইতে “কর্ক এবং অন্ঠান্ত অরণ্যাঞ্চশ হইতে নান! শ্রেণীর বাদাম ও 

স্থপাঁবি সাতীয় ফপেব আহবণ উল্লেখধোগ্য | গ্রীক্মকাপীন শুফ জলবাযুব প্রভাবে 
এতদঞ্চলে ফল আহবণ ও শুষীকবণ এবং তৎসংক্রান্ত নানাবিধ শিল্প গভিয়া 
উঠিয়াছে। কৃষিই ভূমধ্যসাগবীয় অঞ্চলেৰ অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিক]1। 
এই অঞ্চলে তৃণ "ভাল জন্মে না বলিয়! পশুচারণ লাভজনক নহে । অনুকূল 
ছ্রুলবাযু যুক্ত অঞ্চলে অতি সামান্য পবিমাণে গবাদি পণ্ড, মেষ, অশ্ব, শুকর 
তি পালিত হয়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কয়ল! একবূপ ছূণ্প্রাপ্য বলিয়া 
্াকাবেব যন্ত্রশিল্স এই অঞ্চলে গডিয়] উঠে নাই । মগ্য তৈয়াবী, সাবান, 

ডলি! ও রেশম শিল্পের প্রসাব এই অঞ্চলে ব্যাপক । খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ 
ঘাঁঞচলে (যেমন ক্যালিফোনিয়াতে স্বণ ও খনিজ তৈল, ইটাপীতে মর্মব, গন্ধক 
্ণভৃতি ) খনিজ শিল্প সঙ্ঞবদ্ধভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। জলবাঁু অগ্ঠকুল বলিয়। 
চলচ্চিত্র শিপ্প এখানে ব্যাপকভাবে গড়িয়া! উঠিয়াছে। ক্যালিফোনিয়াব 
লস্ এঞ্জেল্সএ পৃথিবীব শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র-কেন্ত্র হলিউড. অবস্থিত। মৌন্ুমী 
অঞ্চলের স্যাষ এই অঞ্চলগ্ক ও বৃদ্ধির অঞ্চজ্স বল। হয়। কাষ্ঠ, কর্ক, বেশম, 
মগ্য, ফল ও ফুল এই অঞ্চলেব প্রধান বাণিজ্যিক উপকরণ |, 

খ (৩-৫) মধ্য-অক্ষাংশের্র মক্রমগ্জ 

এই পবিমগুলটিব অবস্থান সম্পর্কে দুইটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
প্রথমতঃ ইহ! মহাদ্েশীয় ভূমিভাগেব অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ এবং দ্বিতীয়তঃ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহ1 মালভূমি অধিকার করিয়া বিদ্যমান। চারিদিকে 
বিভিন্ন প্রারুতিক পরিমগ্ডলের দ্বার! পরিবেষ্টিত হইয়া ইহা! যেন জলবায়ুর 



৪, প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

একটি বিরাট সন্ধিক্ষেত্র স্ব করিয়াছে। এই পরিমগুলের অন্তগর্ত বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে বাধিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫"র অনর্ধিক এবং বুট্টিপাত? গ্রধানত 
গ্রীষ্বকালেই হইয়! থাকে । উচ্চতর ভূখণ্ডে বুষ্টিপাত্ের পরিবতে তুষারুপাত 
পরিলক্ষিত হয়। সাধাবণতঃ গ্রীষ্ম ও শতকাল*ন গড় উত্তাপ যথাক্রমে ৭০* ও 
২৫০ ফাঃ, তবে স্থানভেদে ইহার বাযতিঞ্রমও দেখা ফায়। ঠদনিক ও বাধিক 

তাপপ্রসর অত্যন্ত আদক। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা! পিলবণের পেডোক্যাল 
বগাঁম। এই মুত্িক। উদ্ছিদখাছা খনিজ ভ্রব্যে সমুদ্ধ হইলেও কৃষিজ্াত দ্রব্য উৎ- 
পাদনের জন্য ক্ষেত্রে জৈবাংশ-প্রধাঁন সারের ব্াবভাঁর অত্বন্থ প্রয়োজনীয় । 

এই পরিমপ্রলটির অন্র্গত বিভিন্ন ক্ষেতের উচ্চাবচতা ও দেশাম্থবেব 

পার্থক্য অন্ঠযায়ী জলবাধুরও নানারূপ পাথকা থটিয়া থাকে বলিয়া এভ পনি 
রি 

মণ্তলটিকে তৃানী, ইরাশী ও তিব্বতী এই তিন শ্রেণাতে বিভক্ত কৰা হয় 

ধ (৩) তুব্রানী জলবাযু-অপ্যুষিত পরিমগুল 

ইউরেশিয়ার অন্থর্গত কাম্পিধান ও আরল সাগৰ ভইতে হধ্য-এনি মাঝ 

পর্বতাঞ্চল পধন্ত নিক প্যিভূমি (তৃব্ণীস্তান বা তুরান ), দক্ষিণ আমেরিকার 
পারানা নদদীব পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত নিম়ভমি, অস্টেলি্ার মারে-ডালিং নদীর 
অনবাহিকার অন্তর্গত নিগ্নভমির কিয়দংশ এবং যুন্ত রাষ্ট্রের মধ্য পশ্চিমাঞ্চলের 

কতক স্থান এই অঞ্চলের অন্থর্গত। অবস্থান ও ভ-প্রকুতভি অন্তসারে এই 

অঞ্চলের জলবায়ুর বিশেষ তারতমা অনুভূত হয়, তবে এই অঞ্চলে (১) গ্রীক্ষ- 
কালীন উত্তাপ অন্ত প্রথর এবং শীতকালীন উত্তাপ হিমাস্ক পর্বন্থ নামিয়া 
আসে। (খে)ট এউ অঞ্চলের বৃষ্টিপাত অতি সামান্থ এবং তাহ] গ্রীক্মকীলেই 

তুর।নী পর্রিমগ্ুল--মাপিক গড় উত্তাপ ও বুষ্টপাত 

স্থানঃ পুঞ্চচুন (তারিম অববাঠিকী 1, তৃকীস্ান, চীন ; উচ্চভা 8৫০? 

মাস জা ফে মাএ মে জুজু আনে অন ডি প্রসর বাধিক্ক 

উত্তাপ ( ০ফাঃ) ১৩ ২৭ ৪৬ ৬৬ ৭৫ ৮৫৯০ ৮৫ ৭৪ ৫৬ ৩৩ ১৮ ৭৭ 

বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি) পরিমাণ অজ্ঞাত 

সীমাবদ্ধ। বুষ্টিবহুল অঞ্চলে ভগ এবং বুষ্টিবিরল অঞ্চলে গুল্ম জন্মিয়া থাকে । 

এই অঞ্চলের অন্তর্গত দেশসমূত অত্যন্ত অনুন্নত । পশুচারণই অধিবাসীদের 
প্রধান উপজীবিক1। অপেক্ষাকৃত আর্জ অঞ্চলে সেচব্যবস্থার সাহাধো সামান্য 

পরিমাণে ভুট্রা, গম, যব, কার্পাস, ফল প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন করা হয়।, 

খ (8) ইব্রানী জলবায়ু-অপ্যুষিত পরিঅওজ 
মধ্য-মেক্সিকো, দক্ষিণ-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্র, আর্জের্টনার পশ্চিমাংশ এবং 

এশিয়া মাইনর, আর্মেনিয়া, কুদিস্থান, পারস্য, গোবি মরুভূমি, আফগানিস্থান 



জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিমগ্ডল "৫৩ 

এবং বেলুচিন্তানের মধ্যভাগের উচ্চ মালভূমি (ইরান) অঞ্চলসমূত ইহ)র 
অন্র্গত। জলবাধু হিসাবে প্যাটাগোনিয়াকেও ইহাব অন্থ-ুত্তি করা যায়। 

ইরানী গবিমণ্ডল__মািক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত 

সানঃ ন্তেধান (অং৩৫ ৪১ উঃ), পারস্ত , উচ্চতা £ ৪০৬ 

মাস 5 ফে মাএ মে জু ভু মাসে অন ছু পলব বণিক 

॥ 

উপ 1 মাত) ৩১ ৪২ ৮৮ ৬১ ৭১ ৮০ ৮৫ ৮৩ ৭৭ ৬৬ ৫১ ৪8+ ৫১৩ 

বুঁপ15 (উপ ১২ ৪১৩১৮ ০৯ ০ & ০ 9০ ০৪ ০*৪ ০ ১০ ১ ১০ 

এই অঞ্চনেব জলবায়ু চবমগাবাপন্ন। অপেক্গার * বৃষ্টিপনূল স্থানে তৃণ এবং 

অল্লনুষ্টিযুন্ অঞ্চলে গুলা ও ঝোপঝাড দুষ্ট হয়। কঁষিজ বোর মধ্যে খাছ 
এন্ড, ফল, কাপাস, তামাক, ইন্ব, বীঢ ৪ গোলাপ ফুলই পুধান। এই 
অঞ্চলেৰ অস্কগত দেশমমহ অত অনুম্নত। দক্ষিণ আফিকার কিয়দ'শে 

কুষিকাঁস চলে, কিন্তু অন্যাগ্ত ত*শে পশুচারণই অখিবাসীদেব £ধান উপ- 
জীবিকী। এই অঞ্চলে পষাপু খনিজ সম্পদ থাকা সত্ডেও শ্রমিক ও মলধনেব 
অন্ঞনছেত খনিজ শিল্প তাদুশ প্রসাব লা কবে নাহ । 

খ (৫) তিক্বতী জলবাযু-অধ্যুষিত পরিমগুল 

এশ্যাব তিক ও দক্ষিণ আমেবিকার বলিভিয়াব মালভূমি এই অঞ্চলে 

অন্তগত। ভিব্বতৈব জলবায়ু চবমভাবাপন্ত্। শীতকাল দর্ঘ ও তীব্র, 
গ্রীষ্মকাল অগ্নস্থ!য়ী ও উষ্ণ। বলিভিযার মালভূমি অঞ্চলে শতগ্রধান নাতি- 

শা শী শিস পি শশী শীট শি শি সপ 

তিব্বতী পরিমণ্ডল--মাসিক গড় উত্তাপ ও বুষ্টিপাত 

শী শা নাশ শিস 

স্কান £ লা পা পাঁজ (১৬৩১ দঃ), বলিভিয়া, দঙ্গিণ আমেরিকা . উচ্চতা ১ ১২১৯০ 

মাস জা ফে মা এ মে জুজু আসে অন ডি প্রসর বাধিক 

উত্তাপ ('ফাঃ) ৫২ ৫১ ৫১ ৪৯ ৪৭ 8৪ ৪৫ ৪৬ ৪৮ ৫০ ৫৩ ৫২ ৮*৬ 

বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি) ৩৯ ৪৫ ই 8578455-28 3 5৮858585 ২১২ 

শীতোষ্ণ জলবাধু বর্তমান। মালভূমিব উচ্চাংশে ও ঢালে পশুচারণ এবং 
উপত্যকাতে সামান্ধ পরিমাণ ক্ষিকার্ধ ই অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিক1। 
এই অঞ্চলে প্রচুর খনিজ পদার্থ বিছ্বামান রহিয়াছে, কিন্ধু উপযুক্ত যানবাহন 
ব্যবস্থার অভাবে খনিজ শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। 

ইরানী, তুরানী ও তিব্বতী জলবায়ু অঞ্চলকে একত্রে স্থায়ী কষ্টে 
ঘঞ্চল (1২6£10175 016 1,9501086 101710011165)-ও আখ্যা দেওয়া হয় পু 



৪6 প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 
রঃ হত 

, গর (১ জরেলীঘ্র জলবাযু-অধ্যুষিত পর্িমগল 
অবস্থন-__পশ্চিম। বাযুবলযে ৪৫০ ভভত্তে ৬৬১৭ উত্তর ও দণ্ষণ স্মাক্ষ- 

বেখাব মণ্যে মহাদেশের পুন্ভাগে অবপ্তিত ক্যানাডার পুব"শ, যুক্বাষ্ট্ীর 
উত্তব পুর্বাশ, সাউবেখিয়াব আমুব নধীব অববাতিকার দক্ষিণাশশ, মাঞ্ুবিয়। 
এবং জাপান এহ অঞ্চলের অশ্কণাত। তবে সমুদণপঞ্টিত তওমাম জাপানের 

জলবাযু অনেকট| 'ব্রিটিশ জলবাধু'ব অন্ুবপ | দর্ষিণ অ'মেবিকাৰ প্াাগো- 

নিয্। এঠকপ অঙ্গবেখায় অবস্থিত হতলে ৪ ইভ মংকীণ হওগায় «নং পশ্চিমে 
আন্দিজ পবশ্শ্রেণী অবস্থিত খাঞ্চায় হইহ। মক্ভমিপ্রায় । 

জলবায়ু_(১) পশ্চি+| বাযুবলযে অবস্থিত হওয়ায় শীতকাল অভ্যান্থবস্ 
শীতলতম প্রদেশ হইতে শীতল বানুপ্রবাত এখানে গাসে বলিষা এই অঞ্চলে 
শীতেব আধিক্য বেশী ( প্রায় ১০১ ধাঃ), আবাব গ্রীষ্মকালে পুবসমুদ্র হইতে 
বাঘু প্রবাহিত হণয়ায় গ্রীশ্মেধ আীব্রতা হ্রাস পান্-গডে ৬৫০ ফাঃ। অন্তন্ধপ 

অক্ষাংশেব অন্তগত পাশ্চম প্রান্তীঘ হিমশীত্োঞ্চ সামুদ্রিক অঞ্চল (গ৪) অপেক্ষা 

লাবন্পীষ পরিমগ্ডপ-_ মানিক গড উও্ডাপ ও পৃষ্টশাত 

গান মণ্চশীল (এ ৪৫ ৩১ 5৪), কুহবক কানাডা | 

মাস 1 ফে মা এ মে জু জু আস আঅ ন ডি প্রসব বাধিক 

উত্তাপ (ফা*) ১৩ ১৫ ২০ ৪১ ৫৫ ৬ ৬৯ ৬৭ 1৯ ৪৭ ৩৩ ১৯ ৫৬ 

বৃষ্টিপাত (ই$) ৩৭৩২৩৭২৬১৩১ ৩৫ ৩৮ ৩০৩০ *৩ ৩৪ ৩৭ উরি 

স্বনত হাববিন € অঃ ৭৫7৪৬ ৯০), মাঞ্চুরিধ1।| 

উত্তাপ (ফোঃ) ২০২৪ ৪২ ৫৬ ৬৩ ৭২ ৬৭ ৫৮ ৪০ ২১ ৩ খৰওপ 

বৃষ্টিপাত (হঞ্চি ) ০১০২০৪০৭৯১৭ ৩৮৪০৫ ৪১১৮১৩০৩৭০৭ ১ ৩ 

এতদঞ্চলে বাষিক তাগপ্রপর অধিক । (২) বাধিক গড বৃষ্টিপাত ২০ ৪০ 

পযন্ত। প্রায় সকল মাসেই সামান্ত পরিমাণে বুট্টিপাত ভহয়? থাকে! উত্তব 

আমেরিকার সেপ্ট, লবেক্স ন্দীব অববাহিকাব জলবাষু হইতে লবেন্সীয় 
জলবাযু নামেব উৎপত্তি হইয়াছে । তবে মাঞ্চুবিয়া ও আমুবিয়। মৌন্মী বাধুব 
প্রভাবাধীন বলিয়া এতদঞ্চলে গ্রীক্মেই অর্ধিক বষ্িগ্লীত হয়। এই কারণে 
অণেকে এতদঞ্চলেব জলবাধুকে মাঞ্চুবীয় জলবাযুও বলিয়। থাকেন। 

উত্তিদ্-_এই অঞ্চলেব উষ্ণতর অংশে নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী বৃক্ষেব 
অরণ্য এবং শীতলতর অংশে চিবহৃবিৎ সবলবগায় বক্ষেব অধণাই প্রধান । 

মৃত্তিক।_-এই পবিমগ্ডলের অন্তর্গত বৃষ্টিবুল স্থানেব মৃত্তিকা অগ্তরধ 
পেডালফাব শ্রেণীর অন্ততূক্তি অনুর্বর পোডমল্ জান্তীয়। তবে বুষ্টিবিরল 

ংশে ক্ষারধর্মী পেডোক্যাল শ্রেণীর অন্তর্গত উর্বব কৃষ্ণ ও বাদামী বর্ণের 
স্বতিকাও পবিলক্ষিত হয়। 



,জলবাযু ও প্রাকৃতিক পরিমগ্ডল 8৫ 

বৈষয়িক অবস্থ(_পশুশিকাব এবং কার্টেব ব্যবসায়ই এই অঞ্চলেব 
অধিবাসীদেব প্রধান উপজীবিক1। ভবে উত্তব আমেবিকাব পুধাংশ্রে বু 
অবণাঞ্চল বতমানে রুষি ও চাবণ দ্গেত্রে পবিণত হইয়াছে এবং এ সমস্ত 
অঞ্চলে কৃষি, খনিজ, কার্ট ও যন্ত্রশ্ষ্পি দ্রত উন্নতি লাভ কবিদ্েছে। এশিযাব 

পুর্বপ্রান্থিক দেশসমৃত যানবাহনের অব্যবস্া, খনিজ সম্পদেব 'অপগ্রতুলত।, 

শিল্পাঞ্চল ও বাণিজ্যবেন্দ্র হইতে দৃবত্ব, শাসনযস্ত্রেব অধাবস্থা, বিখল লোব- 
বসতি প্রতি কাবণে এখন ৪ অনুন্নত বহিধাছে। শাবীবিক শ্রম ব্যতীত 

এতদঞ্চলেব অর্পিবাসীবা জীবিকা অর্জন কবিছে পাবে না বলিয়া এই অঞ্চলকে 

“পব্শ্মেব..অঞ্চপু” (17২০6107060) বলা হয়। শয়াবীন, গম, 

ফব, বাই 9 কাট এই অঞ্চলেব প্রধান বাণিজাক উপকবণ। 

এই পরিমগ্ডলকে অনেকে হিমশীতোঞষ, পুর্ব-উপুকৃজীয়ু (০০০1 
০0106196578 0092১) পা আর মুহাদেশীয় (17017910 00100- 

1108] ) পরবিমগডল-৩ বলিয়া খাকের৬ 

গ্ (২) সরলবগীঘ্ত বৃক্ষের বনভূমি বা “তৈগা” অঞ্চল 
অবস্থান_ উদর গোলাধেধ শীশগধান নাদ্তিশীতোফ অপলেব উত্তবে 

এই অঞ্চল অবস্থি্ভ। ক্যান্ডাব পুবাংশ, নবতষে) সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, 

উন্তব কর্শিয়া এবং উদর সাউবেবিয়া এই অঞ্চলের অন্তর্গত | দক্ষিণ 

গোলার্ধে এই অংশে স্থলভাগ নিতান্ত অল্ন। তবে দঃ আমেবিকাণ 

প্রান্থদেশে এবং নিউশীল্যাণ্ডের পাবত্য ভমিভাগে এই জাতীয জলবাঘ 
অন্গভ়ঙ €ম়। 

জলবায়ু-(১) বাধিক গড় উত্তাপ 9০" ফা:-এব অনধিব । শীতকাল 
অভি দীর্ঘ ও ভীত্র এবং গ্রীত্মকাল হস্ব (২৩ মাসেব তান'খক ) এ উঞ্ণ। 

শীতকালে দেন ত্ন্বয ও বাত্রি দীর্ঘ এবং গ্রীষ্মকালে বাত্রি হুম্য ও দিন দীর্ঘ 
ভয়। মহাদেণীয় ভমভাগব অভাবে উঞ্চতম ও শীতলতম মাসেব উত্তাপ 

পার্থক্য প্রান ১০০ ফণঃ। তনে সমৃদ্রপ্রান্তীয় স্থানসমূহ তাপপ্রলর অল্প। 
(২) বৃষ্টিপাত আত সামান্য । উপকুলাঞ্চল বাতীত বাধিক গড-বৃষ্টিপাণ্ত 
২০'ব আধক নহে । এই অঞ্চলে বৃষ্টি অপেক্ষা তৃূষাবপাতই অধিক । 

তৈগ] অঞ্চল-_মা?নক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত 

স্থান? ভারখয়ানক্ক ( অঃ ৬৭1৫০ উঃ), রুঃশিয়া, উচ্চত12 ৩৩০? 

মাস জাফে মা এ য়ে জু জু আসে অন ডি প্রসর বাধিক 
উত্তাপ (ফাঃ) ৮৫৯ ৪৭ »২৪ ৭ ৩৫ &৪ ৬০ ৫০ ৩৬ ৫ -৩৪ -৫৩ ১১৮৬ * 

বৃষ্টিপাত (ইফি) *'২ ০১. 25 হাই তাহ ১২ 2৯ তই তাক তাই গাও 2 



৪৩ প্রাথমিক অনৈতিক ভূগোল 

উদ্তিদ্ ও জীবজন্ত-_-এই অঞ্চলে কোমল কাঠঘুক্ত চরহবিৎ নরল্বয় 
(5০£ ০০৫ ৪৮০৪০ ০0016610905 ) বৃক্ষেব নিবিড অবণ্য দঃ হয়। 

পাই, ধার পাচ, প্প্রস, ডীল, হেমলক প্রতৃতি এই অরণ্যাঞ্চলেব মূল্যবান 
কা্ঠ। এই সমস্ত বুমেব কাঠ অঠি কোমপ হওয়ায় ভহা হঠহতে দিয়াশলাই- 
এর কাঠি, বাক্স ও কাগজেব মণ্ড প্রভৃতি গ্রস্ত 5 তয়। শ্বানে স্থানে নাতি- 

শী;ভাঞ্চ পর্ণ মোচা বুক্ষেব অবণ্যও পাপশ্সিত হহয়া থাকে । এহ অঞ্চলেৰ 

উত্তপ দিকে বৃক্ষসমূহ ক্রমশঃ হুম্ব হহঘা গিয়াছে । মেখল্, আরমিন্ প্রভৃতি 

লোমশ পশু এহ অঞ্চপে দু হয। ইউবো ও আমেবিকাজ। এই' পশুব 
লোম পবিচ্ছদ তৈয়াখ।তে ব্যবজত হয়। 

বৈষয়িক অধস্থা_এহ অঞ্চলে লোকবসতি অতি বিরল। পশুপালন 
অধিবাসীদেব প্রধান ডপজীবকা। এহ অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসীবা অরণ্য 
হহতে কাষ্ঠ আহবণ, কাষ্ঠশিল্প এবং তাপিন, বজন গ্রভ।ত সংগ্রহ কা'বয়া 

জীবিকা অজন করে। শীতেব তীব্রতা হেতু রুধিকাষ সম্ভব শহে। 
অপেক্ষাকৃত উষ্ণ স্থানে অতি সাঘান্ত পরবিখাণে বাহ, যই এবং যব উৎপন্ন 

হয়। এতদঞ্চলেব ম্বৃত্তিকা অম্তমী পেডালফার শ্রেণাৰ অস্র্গত অশ্নর্বব 
পোডসল জাতায়। ” 

গর (৩) মহাদেশীয় নিন্নভূমি বা “স্তেপ, আঞ্চজ 

/অবস্থান-_মহাদেশসমূহেে অভ্যন্তপে মোটামুটি তাবে ৪৫? হইতে ৬৬২ 

উত্তর ও দক্ষিণ সমাক্ষবেখার মধ্যে অবস্থিত মধ্য ক্যানাড। এবং উত্তব ঘুক্ত- 

বাষ্টের নিম়ভূমি, মধ্য হউবোপ হইতে সাহবোরয়াৰ উচ্চভূমি অঞ্চল পযন্ত 
বিভ্তুত শিন্রভূমি, মঞ্জো'পয়া, আজের্টিনা এবং অস্ট্রেলিয়াখ মাবে-ডাপ্িং 

অববাহিকাব অংশবিশেষ ও দঃ আফ্রিকাব ডচ্চভূমি এই অঞ্চলের অস্থগত। 

জলবায়ু সমুদ্র হইতে দত্তের জন্য এই অঞ্চলেব জলবাধু চবমভাবাপন্ন। 

এই অঞ্চলে (১) গ্রীম্মকাল নাতদীর্ঘ, কিন্তু যথেষ্ট উত্তপ্ত (৭০০৭ হইতে ৮০৭ 

ফাং-এর মধ্ষো ) এবং শীতকাল দীর্ঘ ও অত্যন্ত তীব্র (৭ অপেক্গাও অন্প)। 
(২) বাধিক গড এষিপাত ১০ হইতে ৩০ র মধ্যে এবং বৃষ্টিপাত সাধ।বণতঃ 

বসন্তকালেও গ্রীন্মেব প্রাবস্তেই হইয়া থাকে । 

১১00
 

সপ অঞ্চস-মা।সক গড উত্তাপ ও বৃগ্িপাত 

স্বান, বানাউল (অঃ ৫৩ ২৩ উঃ) কশিয়া , উচ্চত1 ১ ৪৮০ 

মাস জা ফে মা এ মেজু জু আসে অন ডি প্রসর বাধিক 
উত্তাপ (কা:)--২ ১ ১৩ ৩৩ ৫১ ৬২ ৬৭ ৬২ ৫* ৩৫ ১৬ 8 ৬৯৩ 

বৃষ্টি পাত (ইঞ্চি) ৮৩০২১৩০৪১৯০ ১৪ ১৮ ১৬ ০৯ *৯ *৭ *৬ ১৪ ১ 



জলবাধু ও প্রাকৃতিক পরিমগণ্ডল ৪৭ 

উদ্ভিদ ও জীবজজ্ত সাধারণতঃ এক্ষব্িত কোমল হুম্ব তুপভ এতদঞ্চলের 
স্বাভাঁবক উত্ভিদি। শ্যাভানা অঞ্চলের হ্যায় এই অঞ্চলের তৃণ দীর্ঘ বা 
শিবিড লহে। এহ তৃণভূমিকে ইউরেশিয়ায় স্তেপ) উং আমেরিকায় 'প্রেয়ণী, 
দঃ আমেবিকায় পম্পা” দঃ আফ্রিকায় “তেল্ড, এবং অস্টেলিয়ায় “ডাউন্স, 
বলে। এই পাবমগ্ডলকে মধ্য অক্ষাংশ্র তৃণভূমি (1110186506 
€1959121)0 ) অঞ্চলও বলা হয় । অশ্ব, গর) মেষ গুভতি তৃণগোজী পশু 
এবং মাংসাশী হিংস্র জন্তও এ অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। 

মৃত্তিকা _এতদঞ্চলে ক্ষা বমী "পেডোক্টাল? শ্রেণীব অন্ধর্গত উতর কু 
বর্ণেব (01501709261) মুত্তিকারভ প্রাধান্য দেখা যায়। ইহা টজবাংশে 

স্থসমৃদ্ধ এবং বিভিন্ন শ্রেণীব মুণ্ডিকার মধ্যে উৎপাদিক] শাক্তর জন্য সবিখ্যাত। 
তবে 'অপেক্ষারীত বুষ্টিবিবল অংশ্বে মুর্তিক। ঈষৎ বাদামী বর্ণেরও হইয় 
থাকে, তবে ইহারাও অতিশয় উবর। 

বৈষয়িক অবস্থা-_এই অঞ্চলের অধিবাঁপীব। যাযাধাব পশুপালক | তবে 

বতমানে এতদঞ্চলে বাণিজ্যিক চ।বণক্ষেজের প্রবঙ্তন কব। ভইয়াছে এবং কুঁষি- 
কাযেবও সমু উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে । ক্যানাডার “প্রেয়রী» 
সাইবেবিয়ার “ভ্তপ” দাক্ষণ আমেবিকার "পম্পা, আফ্রিকার 'ভেল্ড এবং 

অস্টেলিয়ার ডাউন্ন' অঞ্চলে বতমানে প্রচুর গমের চাষ হইতেছে। এই 
তৃণভমি অঞ্চলকে বর্তমানে পৃথিবীর শশ্তভাগার বলা চলে। যপ, যই ও রাই 
এই অঞ্চলে জন্মে। এই অঞ্চশ জনবিবল হওয়ায় উৎপন্ন দ্রব্যের অধিকাংশই 
বিদেশে রপ্তানী করা হয়। মাঞ্চুরিয়ার নিয় ভূমি এই অঞ্চলের মধ্যে রুষিশিল্পে 
অপেক্ষাকৃত ভন্নত। সয়াবিন এবং রেশম মাঞ্চুরিয়ার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য । 
গোমাংস, মেয় মাংস, পশম, গম, যব, ভূটরা, বাই, যই ও বীট এই অঞ্চলের 
প্রথান বাণিজা -দ্রব্য 

গ (৪) শতপ্রধান্ নাতিশীতোষ্জ সামুদ্রিক জলবাধু- 
অধ্যুষিত পরিমগল্া 

অবস্থ।/ন--মোটামুটিভাবে ৪৫০ উ: হইতে ৬০” উঃ ও ৪০" দঃ হইতে ৫৫ 
দঃ সমাঙ্ষরেখার দ্বার আবদ্ধ নিক্সত বায়ুবলয়ের অন্তর্গত মহাদেশের 
পশ্চিমাংশে অবস্থিত উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, দক্ষিণ-পশ্চিম কণ]ানাঁড়া, উত্তর- 
গশ্চিম যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ চিলি, টাস্মানিয়। এবং নিউজীল্যাণ্ডের দক্িণাংশ এই 
অঞ্চলের অন্তর্গত। এই জলবাধু ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে পরিশ্ফুট বলিয়া এই 
অঞ্চনকে ব্রিটিশ জলবায়ু অঞ্চল ৪ (9:1551) 6579৫) বলা হয়ু। 



৪৮ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

জলবায়ু_-এই অঞ্চলে (১) প্রত্যায়ন বাধুপ্রবাহের ফলে সারা বসব 
ধব্য়াই বৃষ্টিপাত হয়, তবে শীতেই বৃষ্টিপাতের পবিমীণ অধিক ৭১৮ বাস্রিক' 

গন বুষ্টিপাতেব পবিমাণ ২০ -৩০ পযস্থ তবে স্বানভেদে বুষ্টিপাতেব তাবঙম্য, 

পবিলক্ষিত হয়। (২) শ্রীক্মকাণীন উষ্ণতা অগ্প গডে ৬০ ফাঃ এবং উপকুলা- 
চলে উষ্ণ সমুদ্রশ্নোত প্রবাহের ফলে শীতকালেও শীত তীব্র নহে-_গডে ৪০? 

ফ্াঃ। বাষিক তাপপ্রসব সামান্য । (৩) আবহাওয়াব মুহুমুঃ পরিবর্তন 
এই জলবাধুব অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 

ইউবোপে এই পবিমগ্ডলেখ জলবাধুকে অপেক্ষাকৃত সমভাবাপন্ন উঃ পঠ* 

ইউবোপীয় ক্বলবাধু এবং অপেক্ষাকৃত চখমভাবাপন্ন মখ্য ইডবোপীয় জলবাঘু 
এই দুইটি অংশে বিভন্ করা ভয়। 

বিটিশ জঙ্বাবু--মাসিৰ গড উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত 

স্থান লগুন (আ ৫১০০০/ ০), যুক্তরাজ্য , উচ্চতা £ ১৮ 

মা ভা ফেদা এ মে জু জু আমে অন ডি পনর শার্ক 

চছুপ (মাঃ) ৩ ৪০ ৪৩ ৪৭ ৫৩ ৫৯ ৬ঠ ৬” ৫৭ ৪৯ ৪৭ ৩৯ ৬৪ ১ 

বৃষ্ীপা* (উধি) ১৮ ২৭১৭ ১৭ ১-৮২৩২৬২৪২০ ২৭ ২৩ ৯১ ২ ১ 

|স্থাণ বাঁলিন (অ:৫২০৩৯ ডঃ) জার্মানী উচ্চতা ই ১৬৪) 
উত্তাপ (০) ১১ ৩২ ৩৭ ৪৬৩ ৫৫ ৬৯ ৬৫ ৬৩ ৫৭ ৪৮ ৩৮ ৩০ ৩৪৮ ৩ 

ব্ীপাত (ভি) ১7১৫ ১৯১২ ১৭৯৫ ২৭ ২৬১১৭ ১০ ১*৯ ১ 5 

উত্ভিদ্ব-_এই অঞ্চলে ওক, এল ম, মেপল্, বীচ, বাচ, প্রভৃতি পাতি শীতোষ। 
পর্ণমোচী বু'ক্ষব অবণ্য এবং পাবত্য অংশে চিরহবি সখলবগাঁয় সুক্ষেব অ্ধ্য 

দুই ভয়। 

ম্বত্তিকা_এই পাবমগুলটির অস্তগত অধিকাংশ অঞ্চলেব মুন্তিক। অন্রধ্মী 
পেডালফাব শ্রেণীৰ অন্তগন্ড অনর্বব পোডসল জ:তীয়। কৃত্রিম সাব প্রযুন্দ 
ভইলে ইহা শল্তপ্রস্থ হইয়া থাকে । বদীপ ও প্লাবনভূমি অঞ্চলসমূতেব মুত্তিব। 

পলিসমুদ্ধ ওয়ায অতিশঘ উৎব। 

বৈষয়িক অবচ্ছ।"_বস্ততান্থিক সভ্যতায় এই অঞ্চল পৃথিবীতে শীর্ষন্। 
অধিকার কবে। জলবাধু মুহভাবাপন্ন হওয়ায় অধিবাসীব। অত্যন্ত কর্মঠ * 

উন্নত । বর্তমানে বহু অবণ্যাঞ্চল পরিষ্কৃত করিয়া কষিক্ষেত্রে পরিণত রক 4 

হইয়াছে । গমই এই অঞ্চলের প্রধান কৃষিজ দ্ব্য। অপেক্ষাকত অন্র্বর 

ভূখণ্ডে এবং শীতল আবহাওয়ায় যই, রাই, যব, আলু এবং বীটের চাষ হখ 



জলবাযু ও প্রাকৃতিক পরিমগ্ডল ৪৯ 

তৃণভূমিতে পশুপালন ও সমুদ্রসয্িহিত অঞ্চলে মৃত্ন্য আহবণ এই অঞ্চলের 

্উন্লেখযোগা শিল্প । কাচামাল, খনিজ সম্পদ, কয়লা ও অন্বান্ত শক্তিসম্পদেব 
প্রা, শ্রমনিপুণ, কর্মক্ষম, বুদ্ধিমান ও স*ঘবদ্ধ শ্রমিকদেব সবববাহ এঁবং 

যানবাহনের স্থবিধা হেতু শিল্পে ও বাণিজ্যে এই অঞ্চল পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান 
অধিকাব কবিয়াছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মাপী, বেলজিয়াম প্রভৃতি শিল্পগুধান 
দেশসমৃহ এই অঞ্চলেব অন্থর্গত। এই অঞ্চলে লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। 

ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে কাষ্ঠশিল্প, মৃত্স্যশিল্প, খনিজশিল্প ও ফলের চাষই বিশেষ 

+উল্লেখষোগ্য। টাসমানিম্বা এবং নিউজীল্যাণ্ড কৃষিপ্রধান অঞ্চল । দক্ষিণ চিলি 

অপেক্ষাকৃত অন্তন্নত। হিমশীতোষ সামুদ্রিক অঞ্চলকে পবিশ্রমেব অঞ্চল 
([২০81017 0£1760010 বলা হইয়া থাকে । গম, যব, যই, বাই, বীট, অত্সী, 

শণ, আলু ন্যাসপার্শি, পিয়া, ছুগ্ধজাত দ্রব্য এবং কার্ট এই পবিমণ্ডলেব 
প্রধান বাণিজ্যিক দ্রবা। 

গ (৫) ীল্টাই জলবাধু-অধ্যুষিত পরিমগুল 
উত্তর আমেরিকাব শঙ্খলিত পর্বতমালার উত্তব-পশ্চিমাংশ ( ক্যানাডাব 

ব্রিটশ কলঘিয়। ও যুক্তবাষ্টেব পশ্চিমাঞ্চল ) এবং দক্ষিণ-পুব সাইবেরিয়াব 
উচ্চভূমি এই অঞ্চলেব অন্তর্গত। অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতিব তারতম্য হিসাবে 
এই অঞ্চলে জলবাযুবও তাবতম্য ঘটিয়া থাকে, তবে সাধারণতঃ এই 
অঞ্চলের জলবায়ু চরমহাবাপন্ন। এতদঞ্চলে সবলবগীঁযস বুঙ্ের অরণ্য 
বিদ্যমান। ভগপাস্্, ফাব, ম্প্রস, এবং লাচই অবণ্যের প্রধান কাষ্ঠ। এই 
অঞ্চলের অস্তগত ঢুইটি স্থীনেব মধ্যে উত্তব আমেবিকাব পৰ্তাঞ্চলই বিশেষ 
উন্নতিশীল। পুবে এই অঞ্চলেব অধিবাসীবা শিকাব ও উদ্চজীবী ছিল, কিন্তু 
বর্তমানে খনিজ, কাষ্ঠ, পশুচাবণ এব" কৃষিশিল্লে বিশেষ উন্নতিলীভ কবিয়াছে। 
দাক্ষণ-পুর্ব সাইবেরিয়াব উচ্চভূমি অঞ্চল নান] প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হইলেও 
প্রাকৃতিক পবিবেশ প্রতিকূল হওয়ায় আশানুরূপ উন্নতি লা করে নাই। 
পশুচাবণ ও খনিজ শিল্প এই অঞ্চলেব অধিবাসীদেব প্রধান উপজীবিক1। 
এই সমস্ত অঞ্চলে জলসেচব্যবস্থা দ্বাধা সামান্য কষিকাধ চলে । 

ঘ (১) তুন্দ্রা অঞ্চজ 
এই অঞ্চল স্থমেক বুন্ত হইতে কমেরু বিন্দু পর্যস্ত বিস্তৃত। রুশিয়া এবং 

মাইবেরিয়াব উত্তবেব নিশ্নভূমি এবং আলাস্কা ও ক্যানাডার উত্তরাঞ্চল তুন্তা 
পাম অভিহিত । দক্ষিণ গোলার্ধের এই অংশ মন্ুষ্যবজিত। এসদঞ্চলে 
৫১ গ্রীষ্ম ও শীতকালীন উত্তাপ যথাক্রমে ৫৫* ও ১০" ফাঃ-এর অনধিক । 
গাম্মকাল হুম্ব এবং শীতকাল দীর্ঘ ও তীব্র। ৫২) গভ বৃষ্টিপাত ১০"ব অধিক 

৪ 
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নভে, তাহ] গ্রীম্মকালেই হয় এবং শীতকালে তুষাবপাত হইয়া থাকে । 
শীতকালে এই অঞ্চল ব€ফাবৃত থাঁকে বলিয়া এ অঞ্চণে কোন প্রকাব তৃণ দুষ্ট 
হয়না। গ্রীষ্মকালে বরফ গলিয়া গেলে এই সমস্ত অঞ্চল একপ্রকার গুলে 
আবুত হইয়া ষায়। কৃষিকায এই অঞ্চলে অসম্ভব | মুভিকাও অস্রধর্মী 
পেডালধশাব শ্রেণীর অন্তগত অন্থবধ পোডসল জাতীয় | এস্থানেব অর্ধিবাসীর 
যাযাবব। মস্ত ও পণ্ড শিকার ইহাদ্রে প্রন্ান উপজীবিকী। এই অঞ্চল 
অত্যান্ত অনুন্নত 

(২) মেকুদেশীঘ্র উচ্দভুমি অঞ্চল 
উত্তর আলাক্ধা, উত্তব গ্রীনপ্যা ঞ, আপ্টার্কটিক1, কামসাট কা এবং ইহাদের 

সম্িহিত অঞ্চলসমূহ সাবা বসব ধবিয়াই তুষাবাবৃত থাকে । এহ তুবাবের 
গভীবতা কোথ।4 ব|১ ফুট আবাব কোথাও ৩,০৭০ ফুট। এহ অঞ্চণে 

প্রাকৃতিক উদ্চিদ একেবাবেই দৃষ্ট হয় না। 

ভারতের জলবাপ্তু ও প্রাকৃতিক পরিমল সমুহ 
ভারতের জলবায়ু__কর্কটক্রান্তি ভাবতকে উত্তর দাক্ষণে প্রায় সমদ্বিধ্ডিত 

করিয়াছে । স্থতবাং অক্ষাংশ অন্সাবে ইহার উত্তরাংশ নাতিশীতে 1 
এবং দক্ষিণাংশ উষ্জমণ্লে অবস্থিত। কিন্তু উষ্ণজমণ্ডলে অবস্থিত হইলেও 
ভূপৃষ্ঠের উচ্চত1ও সমুদ্রসানিধ্যহেতু দক্ষিণ ভাবতেব জলবাযু মুদুভাবাপন্ন । 
আবাব নাতিশীতোঞ্মগ্ুলে অবস্থিত হইলেও হিমালয় পর্বত প্রাচীরেব হায় 
দণ্ডায়মান থাকায় উত্তরের শীতলবাতু এদেশে প্রবেশ কবিতে পারে না। সেই 
কাবণে উত্তর ভাবতের মালভূমি গ্রীক্মকালে কতকটা উষ্ণ থাকে এবং শীত- 
কালেও শীত তীব্র হয় না। দ্াক্ষিণাতোব উপকুলভাগ নিম্ন মি হওয়ায় মাল- 
ভূমি অপেক্ষা উষ্ণতব। আবাব সিন্ধু গঙ্গাব সমভূমিব পুর্বাংশ নিম্ন হওয়া 
সত্বেও সমুদ্রসান্গিধ্য ও প্রচুব বৃষ্টিপাত হেতু মৃদ্ধভাবাপন্ন। কিন্তু সমতৃমির 

পৃশ্চিমা*শেব জলবায়ু উষ্ণ মরুপ্রকৃতিব । 

নানাপ্রকার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সত্বেও মৌন্থ্মী বাধুপ্রবাহ এদেশের জল- 
বাষুর নিয়ামক বলিয়া ভারতের জলবাযু মূলতঃ ত্রাস্তীয় মৌসুমী প্রকৃতির । 
ধতুভেদে মৌসুমী বাযুপ্রবাহের তাবতম্য পবিলক্ষিত হয় বলিয়া ভারতেব 
জলবাধু ও আবহাওয়ার খতুগত পার্থক্য ঘটিয়া থাকে । ভারতে চারিটি 

ধাতুব প্রভাব অন্ভৃত হয়। খাতু অন্থসারে ভাবতের বৃষ্টিপাত, তথা জলবাদু 
নিম্নে বিবৃত হইল । 

(ক) শীতকাল (জানুয়ারী-ফেব্রুয়াবী )-শীতকালে জায়াবী মাসের 

প্রারস্ডে হু্ধ মকরক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এই সময় মধ্য এপিয়র 
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উচ্চচাপবলয় হইতে উত্তরপূর্বাভিমুখী বায়ুপ্রবাহ দক্ষিণ গোলার্ধের নিম্নচাপ- 
বলয়ের দিকে অগ্রসর হইতে 
আরম্ভ কবে। এই বায়ুপ্রবাহকে 
উত্তর-পুর্ব মৌসুমী বায়ু 
বপে। শীতল স্থলভাগ অতিক্রম 

করিয়া আমে বপিয়া! এই বায়ু 
শুক, শীতল ও তীব্র। তবে 

ইহার কতক অংশ হিমালয় 
অঞ্চল হইতে দক্ষিণে আসিবার 

সময় তুযার হইতে সামান্য 

জলীয় বাষ্প আহরণ করে 
বলি শীতকালে উত্তর ভারতে 

৪নং চিত্ত কখনও কথনও বুষ্টিপাত হয়। 

শীতকালে ও বসন্তের প্রারস্তে ইরাণ মালভূমি হইতে আগত শীতল উত্তর- 
পশ্চিমা বাঘুর প্রভাবে পাঞ্জাব, 
কাশ্ীর ও উত্তরপ্রদদেশের 
পশ্চিমাংশে সামান্য ঘৃণিবৃষ্টি হয়। 
তবে এই সামান্ত বৃষ্টিপাত ও গম, 
যব প্রভৃতি রবিশন্য চাষের পক্ষে 

অতি প্রয়োজনীয় । এই সময়ে 
আকাশ প্রায়ই নির্মেঘ থাকে । 

(খ) গ্রীষ্মকাল (মার্৮মে)_- 
মার্চ মাস হইতে স্থর্ষ মকরক্রাস্তি 

পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশংই 
কর্কটক্রান্তির দিকে অগ্রসর 

হইতে থাকে । ফগে ভাগ্মতের ৫নং চিন্ 

ভূমিভাগের উপর উত্তাপের আধিক্য ক্রমশ:ই অচভূত হইতে থাকে এবং ক্রমে 
মে মাসে সমগ্র উত্তর ভারতে এবং জুন মাসে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে (১২০৭ 
ফাঃ) একটি বিরাট নিশ্নচাপবলয়ের স্থষ্টি হয়। গ্রীষ্মকালে পশ্চিমবঙ্গে (“কাল- 
টবশাখী” ) ও আসামে অপরাহের দিকে মধ্যে মধ্যে বজ্রপাতের সহিত ঝড় ও 

বৃষ্টি হয়। এই ঝুট আউস ধান্ঠোত্পাদনের পক্ষে বিশেষ উপধোগী। পাঞ্জাবে 
ও উত্তর প্রদেশে এই সময়ে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিহীন ধৃলিঝড় (“আধি”) বহিয়া 
থাকে । দক্ষিণ ভারতেও স্থানে স্থানে এই লময় বজ্পাতের সহিত বৃষ্টি হয় 
৮(গ) বর্ষাকাল (জুন-অক্টোবর )-গ্রীত্মকালে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম 

১০। -৮ 011 

জুন ৫ _১% ? 
[১ ইঞ্চির অনধিক 



৫২ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

ভারতের বাযুমণ্ডলে যে নিম্নচাপবলয়ের হি হয় সেই নিম্নচাপের দিকে 
জলীয়বাস্পনম্পূক্ত দক্ষিণ-পশ্চিম বাধুপ্রবাহ প্রবলবেগে আসিতে থাকে । 
ইহাই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্দুমী বায়ু। এই বাধুপ্রবাহ দুইটি প্রধান শাখায় 
বিভক্র হইয়া ভ্রারতে প্রবেশ করে_ একটি আরবীয় শাখ!, অপরটি 

বলো পসাগরীয় শাখা । 
আরবীয় দঃ পঃ মৌহ্বমী বাযুর এক অংশ পঃ ঘাট পর্বতে বাধাপ্রাঞ্চ 

হইয়া ক্ষণ ও মাপাবার উপকূলে প্রচুর (১০০'-১৫০1) বারিবর্ণ করে। কিন্ত 
পঃ ঘাটের বুষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে অবস্থিত মহারাষ্ট্রের পুবাংশ, অন্ধ, মহীশূর ও 

তামিলনাড়ুর দক্ষিণাংশে বুষ্টির পরিমাণ বাধিক ৪*"-র অধিক নহে। ইহার 
দ্বিতীয় শাখা সিন্ধু প্রদেশ (পাকস্তান) ও রাজস্থানের উপব দরিয়া বহিয়? 
যাইবার সময় কেবলমাত্র আবাবলী পরতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া উহার দক্ষিণ 

ংশে প্রায় ৪০-৬০' বারি বর্ষণ করিয়া উত্তর-পুবদিকে পাঞ্জাবের উপর দিয়া 
বহিয়া উঠার উত্তর-পুর্বাংশে সামাগ্ঠ বুষ্টিপাত ঘটায়। ইভার তৃতীয় শাখা বিশ্ব্য 
ও সাতপুরা পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া নর্মদা ও তাপ্তীর উপত্যক1 অঞ্চলে প্রচুর 
বারি বর্ষণ করে। অতঃপর এই বাধুপ্রবাহ উত্তর-পুব মালভূমির উপর দিয় 
প্রবাহিত হয় এবং পথিমধ্যে বঙ্গোপসাগরায় শাখার সহিত মিলিত হয়। 

বঙ্গে পসাগরীয় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌস্থুমী বাু উত্তর-পুবের পার্বত্য অঞ্চলে 

প্রতিহত হওয়ায় তথায় পধাণ্ড পরিমাণে বারিব্ণ করে। খাসিয়া পরৰতের 
চেরাপুঞ্ধি অঞ্চলে বাধিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩০০%-৫০০"| তবে শিলং, 
গৌহাটি প্রভৃতি খাসিয়া পবতের বৃষ্িচ্ছায়৷ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত অল্প । 

এই বামু-প্রবাহের ফলে 
বঙ্গদেশেও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। 

অতঃপর এই সম্মিলিত 

বাযুপ্রবাহ উত্তরদিকে যাইবার 
সময়ে হিমালয়ে বাধাপ্রাপ্ত 
হওয়ায় বঙ্গদেশের সবত্র 
বারিবর্ণ করে। অবশেষে 

এই বাধুপ্রবাহ পশ্চিমাভিমুখী 
হইয়া ক্রমক্ষীয়মাণ বারিবর্ষণ 
করিতে করিতে বিহার ও 
উত্তর প্রদেশের মধ্য দিয় 
পাগ্ডাবে পৌছিলে প্রায় বৃষ্টিহীন 

ূ হইয়া! পড়ে। 

অর্থনৈতিক উন্নতির দিক হইতে বিচার করিলোর্বর্ধাকাল ভারতের 

৬ নং চিত্র 
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সর্বাপেক্ষা প্রয়োজপীয় খতু। মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা ৮০৯০ ভাগ এই 
সময়েই পতিত হয়। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। বুষ্টিব প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক । 
এই সময়ে খাবিফ শশ্তেব উৎপাদন হয় এবং খারিফ শস্তেব উত্পাদনই ভারতে 

সবাপেক্ষা অধিক । 
তবে দঃ পঃ মৌন্মী বাষু-প্রবাহেব ফলে ভাবতে যে বৃষ্টিপাত হয় 

তাহার তিনটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পবিলক্ষিত হইয়া! থাকে--(১) মৌন্তবমী 

বাযুব বিলম্বে আগমন, (২) নির্দিষ্ট সমচ্ছেধ বন্গ পবে বা বনু পুর্বে মৌস্থমী 
খাযুর তিবোভাব, এবং (৩) 
জুলাই বা আগষ্ট মাসে দার্ঘ ১ ট শব হেমন্তকারীন বৃষ্টিপাত 
বিবতি বা প্রবল বর্ণ। ইহার (নভে - ডিসে) 
সব কয়টিউ কুষিবপক্ষে কষতিকব। 

কাবণ বধাকাল বিলম্বে আবস্ত 9২ ॥ 

হইলে বীজ বপনের কাজ বন্ধ ্ 
থাকে । বর্ধাকাল দীর্ঘস্থায় 
হইলে দেশে বন্তাব প্রকোপ দেখা 
যায়, আবার ক্ষণস্থায়ী হইলে 
বাড়ন্ত ফসল শুকাইয়া যায়। (4 হক ৯ মা 
জুলাই ও আগস্ট মাসে 
নিববচ্ছিন্নভাবে প্রবল বষণ ৭ ন* চিন্ত 
হইলে ফসলেব চারাগুলি জলে ডুবিয়। পচিয়! যায়, আবাব এই সময়ে দীর্ঘকাল 
বুষ্টি না হহলে চারাগুলি পুভিয়া নষ্ট হইয়া যায় 
৯৫ঘ) শর ও হেমন্তকাল (নভেম্বব-ভিসেম্বব )--শীতেব প্রারস্তে, 
নভেম্বর মাসে স্থুযেব মকর ক্রান্তিব দিকে প্রতাগমন হেতু উত্তর ভাবতে 

ক্রমশঃই উচ্চচাপবলয়ের সষ্টি হইতে থাকে। উত্তর ভাবতে এই উচ্চচাঁপ 
ক্রমশঃ বুদ্ধি পাওয়ায় আরবীয় ও বঙ্গোপসাগরীয় দঃ পঃ মৌন্থমী বাধুপ্রবাহ 
স্থলভাগ হইতে পশ্চাৎ দিকে সবিতে বাধ্য হয়। উত্তব ভাবত হইতে অপসারণ 
কবিলেও এই বাধু মার্রীজ উপকূলাঞ্চলে ডিসেম্বর মাস পযন্ত প্রবাহিত হইতে 
থাকে । এই সময় উত্তর ভাবতে নিয়ত উঃ-পুঃ মৌন্থমী বায়ু ক্রমশঃ প্রসাব 
লাভ কবিতে থাকে এবং বঙ্গোপসাগরে স্থষ্ট বহু ঘৃণিবাত পুবদিকে অগ্রসর 

হুইয় মাদ্রাজের উপকূলাঞ্চলে বৃষ্টিপাত ঘটায়। নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে 
উত্তব-ভাবতে বিশেষ বুষ্টিপাত হয় ন। কিন্ত অপজ্িয়মাণ দক্ষিণ-পশ্চিম 
মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে তামিলনাড়ুর দক্ষিণ-পুর্ব উপকল অঞ্চলে প্রচুর 
বৃঙ্টপাত হইয়া থাকে। 

ভারতে বাধিক গড বৃষ্টিপাতেব পরিমাণ ৪২"। কিন্তু বৃষ্টিপাত সকল 
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বৎসর মান হয় না। মধ্যে মধ্যে অনাবৃষ্টি ও অতিবুষ্টি হইয়া দেশে দুিগ্গ 

ও বন্তাব সট্টি করে। আবার পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যের মুধ্যাঞ্চলে 

বৃষ্টিপ্রাত অত্যন্ত অপরিমিত ও অনিশ্চিত। 

বৃষ্টিপাত-অঞ্চল__বার্িক গড বৃষ্টিপাতের তারতম্য অন্রুসারে ভারতকে 

কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত কা যায় :-(১) ১৫০'-এর অধিক বুষ্টিযুক্ত অঞ্চল__ 

মালাবার উপকূল, আসাম উপত্যয- 

কাব অংশবিশেষ, দাঞজিলিং ও 

বক্সঢুয়াথ | (২) ১০০" হইতে 

১৫০" পযস্ত বৃষ্টিপাত অঞ্চল- _কম্কণ ও 
মালাবার উপকূপের অংশবিশেষ, 

আসাম উপতাকার অবশিষ্টাংশ, 

পুর্-হিমালয অঞ্চল। (৩) ৭৫' 

হইতে ১০০ পযন্ত বুষ্টিযুক্ত অঞ্চল-_ 

পশ্চিম-বঙ্গের কতকাং*ঃ আসাম, 

বিহাবের পুণিয়া জেলাব উত্তবাংশ, 
কঙ্কণ ও মালাবাব উপকূল । (৪) 0 
৫০? হইতে ৭৫ পযন্ত বুষ্টিযুক্ত ইনি 
অঞ্চল-_-পশ্চিম ঘাট, অবতিমালম় ৮নং চিজ্র--তারতের বুষ্টপাত অঞ্চল 

অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ, বিহার, উডিয্যা ও মধ্যপ্রদেশেব পুবাংশ | 
(৫) ২৫" হইতে ৫০" পযস্ত বুষ্টিধুক্ত অঞ্চল-_দাক্ষিণাত্যেব বৃষ্টিচ্ভায়া। অঞ্চল 

বাজস্থানের পশ্চিমাঞ্চল, পাঞ্জাবেব উত্তর-পুর্বার্ধ এবং উত্তব প্রদেশের দক্ষিণাংশ 

ব্যতীত অন্তান্ত অঞ্চল । (৬) ১০* হইতে ২৫" পযস্ত বুষ্টিযুক্ত অঞ্চল-_ 
দাক্ষিণাত্যের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল ও পাঞ্জাবের অবশিষ্টাংশ | (৭) ৫" হইতে 
১০? পধন্ত বুষ্িধুত্ত অঞ্চল-_-উঞ্ণ মরু অঞ্চল 

ভারতের প্রাকৃতিক পরিমগ্ডলসমুহ-_তূপ্রকৃতির বন্ধুরতা অন্যসারে 
ভারতকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যায় । যথা--(ক) উত্তর ও ডত্তর-পুর্বের 

পার্বত্যভূমি, (খ) মধ্াযভাগের নদীবিধৌত সমভূমি, (গ) দক্ষিণের মালভূমি 

এবং (ঘ) উপকূলবতাঁ অপ্রশন্জ নিম্ভূমি | 
(ক) উত্তর ও উত্তর-পুর্বের পার্বত্যভুমি_উত্তর-পশ্চিমে নাঙ্গাপর্বত 

শঙ্গ হইতে উত্তর-পুর্বে নামচা বারওয়। শুঙ্গ পর্যস্ত প্রায় ২,৪১৪ কি. মি. দীর্ঘ ও 
২৪০/৩২০ কি. মি. প্রস্থযুক্ত হিমালয়ের সমগ্র অংশই ভারতের অস্তর্গত। এই 
পর্বতমাল। প্রধানতঃ তিনটি সমান্তরাল পতর্বশ্রেণী দ্বার! গঠিত। ইহাদের 
মধ্যে মধ্যে বিস্তীর্ণ উপত্যক1 ও মালভূমি রহিয়াছে । তিনটি শভরণীর মধ্যে 
দক্ষিণ দিকের অল্প উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট শ্রেণীকে অবহ্থিমাজয় শ্রেণী, 
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মধাভার্গের ১৮-৩"৬ কি, মি. পর্ষস্ত উচ্চত1-বিশিষ্ট দ্বিতীয় শ্রেণীটিকে মধ্য- 
হিমালয় শ্রেণী, এবং সর্বোত্তরে গডে প্রায় ৬ কি. মি. উচ্চতা বিশিষ্ট 
তৃতীয় শ্রেণীটিকে প্রধান হিমালয় শ্রেণী বলে। হিমালয়েব উত্তর-পশ্চিমে 
গড়ে প্রায় ৫'৫ কি. মি. উচ্চতাবিশিষ্ট কারাকোবাম পর্বতশ্রেণী অবস্থিত। 
ভিমালযেব পুব প্রান্ত হইতে একটি পর্বভশ্রেণী পাত্কোই, চীন, নাগা ও 
লুসাই নামে বিস্তুত। নাগার দাক্ষণ-পশ্চিমে অবস্থিত বরাইল পর্বত হইতে 
পশ্চিম দ্রিকে আসামেব জয়ন্থিযা, খাসিয়া ও গারো পাহাড নির্গত হইয়াছে । 

উত্তর ও পূর্বেব এই বিশাল পার্বত্য প্রাচীরের মধ্যে বু গিরিপথ বিদ্যমান 
বঠিয়াছে। 

হিমালয়েব পার্বতাতমিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রাকৃতিক পরিমগুলে 
বিভক্ত কবা যায :--(১) উত্তর-পুর্বের পার্বত্য অঞ্চল-__আসাম ও তরঙ্গ 
সীমাণ্ের ১৮ হইতে ৩** কি.মি উচ্চতাবিশ্ষ্ট পাতুকোই, নাগা, শ্রসাই 
থাসিয়া, গারে। ও জয়ন্তিয়। পৰত লইয়। গঠিত এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত 
অধিক এবং চিবহবিৎ ও পর্ণমে।ণী বুক্ষেব নিবি অবণ্য বিদ্যমান | উচ্চতব 
অংশে সরলবীঁয় বুক্ষেব বনভমিও দেখা যায়। বাণ, চা, কার্পাস, আনাবস ও 
কমলা এতদঞ্চনেব প্রধান রুধিজদ্রব্য। তত গাছে বেশম কীট পালিত হয়। 
খনিজ তৈল ও কয়ল। পাওয়া যায়। যানবাহন-ব্যবস্থা অত্যন্ত অনন্নত ও লোক- 
বসতি বিখল। শিলং, চেরাপুঞ্জী, ইন্ফল গুধান শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। 
পুব সীমান্তে টরজু, মণিপুব, আন ও টোন্গুপ গিবিঘার দিয়া ব্রক্মদেশে যাইবার 
পথ বহিয়াছে। (২) পুর্বহিমালয় অঞ্চল-_হিমালয়ের পুর্ব প্রান্ত হইতে 
নেপালেব পশ্চিম প্রান্ত পযন্ত বিস্তৃত এবং ১৫ কি. মি.-র অধিক উচ্চতাবিশিষ্ট 
পর্বতশ্রেণী লইয়া গঠিত এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত প্রচুব, উত্তাপ অল্প। নিয্ুতর 
অংশে চিবহবিৎ বৃক্ষেব ও উচ্চতর অংশে সরলবগাঁয় বুক্ষের অরণ্য এবং সর্বোচ্চ 
অংশে আল্লীয় তৃণভূমি দৃষ্ট হয়।- যানবাহনের অস্থবিধ| ভেতু বনজ সম্পদের 
আহরণ অতি সামান্য । লোকবসতি অল্প ও কৃষিকাষ কষ্টসাধ্য। চা, কমলা 
ও সিক্ষোনার আবাদ রহিয়াছে । সামান্য ঝয়লা ও তাম্র পাওয়া যায়। 
কাঠমাও, দার্জিলিং ও কালিল্পং বিখ্যাত শহর। দাজিলিং হইতে চুষি 
উপত্যকার উপব দিয়া জেলেপ্ লা ও নাখু লা গিরিবর্ অতিক্রম করিয়। 
তিব্বতের রাজধানী লাসা পর্ধস্ত একটি রাস্তা গিয়াছে। (৩) পুর্ব অবহিমালয় 
অঞ্চল _ পুর্ব হিমালয় অঞ্চলের দক্ষিণে অবস্থিত ১৫ কি.মি-এর অনধিক 
উচ্চতাবিশিষ্ট নিয় পারত্যভূমি লইয়া গঠিত এই অঞ্চলের জলবাধু উষ্ণ, আর্দ্র 
ও অস্বাস্থ্যকর । বাধিক গড় বুষ্টিপাত পুর্বে ১০০* হইতে পশ্চিমে ৪০" পর্যস্ত। 
এই অঞ্চলে মৌহ্বমী পর্ণ মোচী বৃক্ষের ও স্থানে স্থানে চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য 
রহিয়াছে । অরণা হইতে প্রচুর শালকাঠ পাওয়া যায়। উপত্যকা অংশে 
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ধান, চ। ও তুট্রাীজন্মে। লোকবসতি পুব হিমালয় অঞ্চল অপেক্ষা ঘন। 
জাহারানপুর, পিলভিত, খেরী, বারাইচ, মতিহারী ও জলপাইগুড়ি 
প্রশ্নান শহর। উহারা বেলপথের দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলেব সহিত সংযুক্ত । 

(৪) পশ্চিম হিমালয় অঞ্চল_ নেপাল বাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত হইতে 
হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্ত পষন্ত ১৫ কি. মি-এব অধিক উচ্চতাঁবিশিষ্ট পার্বত)- 
প্রদ্দেশ লইয়৷ গঠিত এই অঞ্চলেব জলবায়ু পূর্ব হিমালয় অঞ্চল অপেক্ষা শুদ্ধ ও 
শীতল । সরলবগার্ধ অরণ্যাঞ্চল হইতে বহু মূল্যবান কাষ্ঠ আহত হয়। 
অপেক্ষাকৃত নিম্ন অংশে ধান, জোয়াব, বাজবা, তুঢ়া, গম ও নানাবিধ ফল 

জন্মে। তৃণভূমি অঞ্চলে পশুপালন উল্লেখযোগ্য । পশম শিল্পেব প্রসাব দুষ্ট 
হয়। নৈনিভাল, মুসৌরী, সিমলা, শ্রীনগর প্রভৃতি প্রধান শহব। 

এই অঞ্চলের অন্তর্গত বোটাও, ববালাচা লা, জোর্জি লা, কারাকোবাম, 
বাবজিল, সিপকি এবং নিতি গিবিবত্মের সাহায্যে সীখাস্তবতী দেশসমূহে 
যাতায়াত চলে। (৫) পশ্চিম অবহিমালয় অঞ্চল__-পশ্চিম হিমালয় 
অঞ্চলেব দক্ষিণে অবস্থিত শিবালিক ও বহিহিমালয়েব অন্তর্গত ১*৫ কি. মি.-ব 
অনধিক উচ্চতাবিশিষ্ট নিম্নপর্বতশ্রেণী লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। বৃষ্টিপাত 
৩০'-৪০ পর্বস্ত। শিবাপিক পবতাঞ্চলে মৌহ্বমী অঞ্চলেব অরণ্য, বাশ ও গুল 
কমি এবং কহিহিমালয় অঞ্চলে চিবপাইন বৃক্ষ প্রধান । সেচব্যবস্থার সাভায্যে 
গম, ভুট্র!, ছোলা, জোয়াব, বাজব! প্রভৃত্তি ফদপ উৎপাদিত হয়ে। এই অঞ্চলে 
লোকবসতি নিবিড | গঙ্গাতীরে হরিদ্বার প্রধান *হব। (৬) লাদাক অঞ্চল 
_-কাশ্মীরেব উত্তর-পুবে তিব্বতীম মালভূমিব শীততীত্র অংশ ইহার অস্তগত | 
পশুপালন অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিক।। যানবাহন ব্যবস্থা অন্ুন্নত। 
লোকবসতি বিবল। লেন, এই অঞ্চলের বিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্র। 

(খ) মধ্যভাগের নদীবিধৌত জমভুমি-__উত্তবে হিমালয় পাদদেশ 
হইতে দক্ষিণে বিদ্ধাপবত এবং পশ্চিমে পাঞ্জাব হইতে পুর্বে আসামেব পার্বত্য 
অঞ্চল পর্যন্ত ২৪১৪ কি.মি. দীর্ঘ ও ২৪১-৩২১ কি.মি, বিস্তারযুক্ত এই সমভৃমি 
সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও তাহাদেব উপনদী ও শাখানদী কর্তৃক বাহিত পলিমাটি 
দ্বারা গঠিত । ইহাব কোন অংশই সমুদ্রপৃষ্ট হইতে ১৫০-১৮* মিটাবের অধিক 

উচ্চ নহে, তবে পূর্বাংশ ক্রমশঃ পুর্বদিকে ঢালু। মধ্যে আবাবল্ী পর্বত ও 
উহ্হাব উত্তব-পুর্বেব অন্কুচ্চ শৈলশিবা এই সমভূমির জলবিভাজিক]। 

এই সমভূমিকে নিমলিখিত প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে বিভক্ত কবা যায় 8 
(১ পাঞ্জাবের সমভুমি-_সিদ্ধুনদেব চারিটি প্রধান উপনদীর পলিগঠিত 

উর্বব অববাহিক1 লইয়া এই সমভূমি গঠিত। বৃষ্টিপাত দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ 
ব্যতীত অন্তত্র গডে ২০*-৩*"; জলবায়ু চরমভাবাপন্ন, মুত্তিক৷ উবর | কন্ত্রিম 
নেচব্যবস্থার সাহায্যে গম, যব, জোয়ার, বাজরা, কার্পাস, ভামাক, ইক্ষু, ভুট্টা, 
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বান, চা, তৈলবীজ প্রভৃতি শস্য উত্পাদিত হয়। অরণ্যভূমিতে দেবধারু জন্মে । 
সামান্য খনিজ লবণ পাওয়া যায়। উত্তরের চারণভূমিতে বহু পশু পালিত হয় 
বেশম ও পশম বস্ত্র, চর্ম, শর্করা] প্রভৃতি এই অঞ্চলেব প্রধান শিল্প । অমৃত সর, 

জলন্ধর, লুধিয়ানা, আত্বালা, সিমলা প্রভৃতি প্রধান শহর । (২) উত্তরগঙ্গার 

সমভুমি-_-পশ্চিমে দিলী হইতে পুবে এগাহাবাদের পুবাংশ পষন্থ বিস্তৃত এই 

উই১:১১-, ০৬ ০০ ভঙ্গ জগ ০ 
ইলা 

* নংচিত্র--ভারতের প্র।কৃতিক পরিমগ্ডল 

সমভূমি অঞ্চলের গড় বাধিক্ক বুষ্টিপাতেব পরিমাণ পশ্চিমাংশে ২৫' হইতে 
পুর্বাংশে ৪০' পযন্ত। জলবাধু পাঞ্জাবেব সমভূমি অঞ্চলেব স্থায় চরমভাবাপন্ন 
নহে। এই অঞ্চল গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি বনু নদীপ্রবাহ বিধৌত, পাললিক 
মৃত্তিকায় উর্বব এবং জলসেচে সমৃদ্ধিশালী | কৃষিকার্ই অধিবানীদের প্রধান 
উপজীবিক | গম, ইক্ষু (সর্বপ্রধান ), জোয়ার, বাজরা, যব, ধান, তুট্রা, 
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ছোল।, কার্পাস, ঠতলবীজ প্রভৃতি প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। লোকবসতি ঘন। 
এই অঞ্চলের কার্পাস, ইক্ষু, চর্ম, বাসায়নিক দ্রব্য, দুগ্ধজাত দ্রব্য, কাচ, ব্লাগজ, 
দিয়াশলাই প্রভৃতি সংক্রান্ত শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগা । লক্ষৌ, এলাহাবাঁদ, 
মথুবাঃ ফ্বাকাবাদ, কানপুব, মীধাট, মোবাদাবাদ, আলীগড প্রভৃতি বিখ্যাত 

শিল্পাঞ্চল। (৩) মধ্যগজার সমভূুমি-_-এলাতাবাদেব পুর্বাশ হইতে আবম্ত 

কবিয়া গঙ্গার উত্তবস্থিত উত্তর প্রণদশ ও বিহাবে প্রায় সমগ্র অশ লইয়া 
গঠিত এই অঞ্চল পপিসমুদ্দ ও উর্বব। বাধিক গড বৃষ্টিপাত পশ্চিমীশে ৪০ 

হইতে পুর্বাংশে ৭০ পযন্ত। জলবাধুমুতভাবাপন্ন। স্থানে স্বামে সেচ ব্যবস্থ। 

পবিলক্ষিত হয়। রষিঙ্গ দ্রবেযব মধো ধান, গম, যব, জোয়ার, বাজরা, বাই, 

তিসি, ইক্ষু, কার্পাস, ভুট্া, ভামাক, ছোলা, মটব, অডহব, মন্থর, আফি", নীল, 
আম, পিচ, প্রভৃতি প্রণান। লোকবসতি নিবিড। ৬াগলণুবেব কে গলিন ও 
বেশম শিল্প বিখ্যাত | বাবাণশী, গোবক্ষপুব, মিজাপুব, ফফ়ভাবাদ, পানা, 

ভাগলপুব, মুঙ্গেব, দ্বাবতাঙ্গা, মজ্ফবপুব, ছাপর। প্রভৃতি গ্রণান এহব। 

(৪) নিল্সগঙার সমভভূমি_গঙ্গ। ও ব্র্প্ুত্রে পলিদ্বাণা গঠিত এই 
সমভূমি ও দীপ অঞ্চলে বুষ্টিপাত অত্যন্ত আধক, জলবাষু সাধাবণত: উষ্ণ ও 
আর্র এবং ৬মি উবর | ধান, গম, জোয়ার, বাজবা, ভুট্রা, পাট, ৈলবীজ, 
ইক্ষু কার্পাস প্রভৃতি এই অঞ্চলেব ফসল। স্থানে স্থানে ততগাছে বেশমকীট 
পালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল ও বাণীগঞ্জেৰ কফলাব খনি বিশ্ষে 

উল্লেখযোগ্য । লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। শর্কবা, বাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ, 

দিয়াশলাই, পিগাবেট, চীনামাটিব বাসন প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যেব শিল্প এই 
অঞ্চপে বহিয়াছে । কলিকাতা, ভাটপাডা, টিটাগভ, শ্রাবামপুব, আসানসেল, 

বাণীগঞ্জ প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্প কেন্ত্র। (৫) ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা _ ব্রক্গপুত্র- 
বিধৌত আলামেখ উত্তবাঁশ লইয়া গঠিত প্রায় ৮** কি মি দীর্ঘ ও প্রায় 
৮০ কি মি. প্রস্থ যুক্ত এই অঞ্চলের ভৃপৃষ্ঠ সমতল ও পাললিক শিলায় গঠিত, 
বৃষ্টিপাত*৮* বৰ উপব, জপবাধু মু ও আর্র। ধান, চা, তৈলবীজ, পাট, 
কমলালেবু, আনাবস প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্য, খনিজ তৈল, চুন প্রভৃতি খনিজ 
দ্রব্য , শাল, শিশু প্রভৃতি বনজ দ্রব্য এবং রবাব, সিষ্কোন। প্রভৃতি নানাবিধ 
ফসল এই অঞ্চলে পাওয়! যায়। ব্রহ্মপুত্রই প্রধান নদীপথ | গৌহাটি হইতে 
শিলং এবং ডিমাপুর পযন্ত মোটব পথ বহিয়াছে। 

(গ) দক্ষিণের মালভূমি_সমভূমির দক্ষিণ প্রান্তে পশ্চিম পুর্বে বিস্তৃত 
বিদ্ধ্য-বাজমহল পর্বতাঞ্চল হহতে কুমারিক1 অন্তরীপ পরধস্ত বিস্তৃত ভূভাগ একটি 
বিশাল মালভূমি । এই মালভূমি ছুইভাগে বিভক্ত । উত্তবে বিন্ধায-রাজমহল ও 
দক্ষিণে সাতপুরা-মহাদেব-মহাকাল-পরেশনাথ পাহাডের অন্ত্ব্তী ক্ুদ্রতর 
মালভূমিকে মধ্য ভারতের মালভূমি এবং ইহার দক্ষিণাংশের বৃহত্বব 
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ভিতূজাকৃতি ভূমিভাগকে দক্ষিণাপথের মালভূমি বলা হয়। ইহাব পুবদিকে 

পুর্বঘাট ( গড উচ্চতা ৪৫০ মি. ) ও পশ্চিমে পশ্চিমঘাট (গড উচ্চত। ৯০ মি) 
পবতশ্রেণী। এই ছুইটি পৰতশ্রেণী দক্ষিণে পীলগিবি পর্বতে আসিয়া মিলিত 
হইয়াছে । দক্ষিণাপথেব মালভূমি প্রায় ৬০০ মি. উচ্চ এবং পুবাদকে ঢালু, 
এহ কাবণে পশ্চিমঘাট পৰত হইতে নির্গত নদীসমূহ পুববাহিণী। 

মধ্য ভাবতের মালভূমিকে শিল্পলিখিত প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে বিভক্ত 
কবা যাম :--(১) মধ্য ভারতের উচ্চভুমি _উত্তবে গাজেয় সমডূমি এবং 

দর্সিণে নর্মদা খোন অববাহিকাব অন্তবতী কেলাঠ্িত শিলাশ্বে গঠিত 
উচ্চভমি ইহা অস্তগত | বাধিক বৃষ্টিপাত প্রায় ৪ , জল্বাযু মৃদুশাবাপন্ন। 

ধান, কার্পাস, টৈলবীভ, জোয়ার প্রভৃতি ক্ুষিজ দ্রব্য এব* *মব এই অঞ্চলেক 

প্রধান সম্পদ। ঝাঁজী ও জববলপুর বিখাত শিল্প ও বাণিজ্যকেন্্র। 
(২) ব্লাজস্থানের উচ্চভুমি_আবান্লী প্বঙ এবং উচ্ভাব উত্তবপুর 

অঞ্চলেব অগবুত্তি, দক্ষিণ বাজস্থানেব পরও) পুব বাঁজগ্কানেব উপত্যকা মি 

এবং নমদাব উপত্যকাভূমি পহয়! গঠিত এ অঞ্চলেব জলবাধু শু ও 
চরমভাবাদনম্ন, বৃষ্টিপাত অপবিমিত ও অশ্িশ্চিত। সেচব্যবস্থাৰ বিশ্বে 

স্থবিধা নাহ। জোয়ার, বাজবা, ছেল], গম, যব) তুঢা, তেপবীজ ও কাপাস 

প্রধান ফসল । লোকবস'ত অল্প। পশুচাবণ অর্ধবাসীদেব প্রধান উপজীবিক1। 
এ অঞ্চলেব কার্পাস ও পশম বয়নাশগ্প ডলেখষোগা। এই উচ্চভাঁমিব মধ্য 

দয়া বয়েকটি গুকতপুর্ণ বেলপথ বোস্বাহ হহতে আগ্রা ও দধিদী পষস্ত বিস্তৃত 
বহিয়াছে। আজমীর, জয়পুর, আবু ও উদয়পুর এহ অঞ্চলেব বিখ্যাত 
[শল্প ও বাণিদ্য কেন্্। (৩) থর মরু অঞ্চল- উন্তব-পশ্চিমে সিন্ধু- 

বিধৌত সমত্তমি এবং দক্ষিণ পুব আবাবলী পবত দ্বাবা আবদ্ধ উষ্ণ মক- 
প্ররূতিব তৃভাগ ইহার অন্তর্গত। লোকবসতি অত)স্ত বিরল। জোয়ার ও 
বাজ! প্রধান রুধষিজ দ্রব্য । বিকানীর উল্লেখযোগ্য নগব। 

দাক্ষিণাত্যেৰ মাঁলভূমিকে তিনটি গ্রাকৃত্তিক পরিমণ্ডলে বিভক্ত করা 
যায়। (১) দাক্ষিণাত্য অঞ্চল-_ব্তমান মহীশৃব বাজ্যের দর্সিণাংশ এবং 

তামিলনাড়ুর পশ্চিমাংশী লইয়া! গঠিত এই অঞ্চলেব ভৃপ্ররূতি বন্ধুব, মৃত্তিক! 
সাধারণত: লোহিতবর্ণের ও বাঁষিক বুষ্টিপাত সাধারণতঃ ২০" হইর্তে ৪০৮ 
পর্যস্ত। কৃক্তিম সেচব্যবস্থার সাহায্যে কৃষিকাধ সম্পাদিত হয়। ইহা ভাবতের 

অন্ততম দুভিক্ষপীডিত অঞ্চল । এই অঞ্চলের সেগুন, চন্দন, শাল প্রভৃতি বনজ, 
স্বর্ণ, লৌহ, মাঙ্জানীজ,ক্রোমাইট, কয়লা গুভৃতি খনিজ এবং ধান, গম, 
জোয়াব, বাজরা, কার্পাস, ইক্ষু, তৈলবীজ, কফি, চ] প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্য 
বিশেষ উল্লেখযোগা । তৃণভূমিতে গবাদি পণ্ড ও মেষ প্রতিপালিত হয়। 
বিভিন্নস্থানে জলবিদ্যুৎ উত্পাদিত হইতেছে । বয়ন শিল্প, সিমেপ্ট, বিমান- 
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পোত নির্মাণ, সাবান, চন্দনতৈল প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্ততির শিল্প এ 
অঞ্চলে রহিয়াছে । মহীশৃব,' ব্যাঙ্গালোব, বেলাবী, কুলি ও হীয়দবাবাদ 

শিল্পপ্রধান অঞ্চল। (২) দাক্ষিণাত্যের জাভা অঞ্চজ-__বর্তমান মহারাষ্ট্র 
ও গুজরাট প্রদেশের সমগ্র কৃষমূত্তকা অপ্চল, মহীশূব বাজ্যেব উত্তবা*শ ও 

মধাপ্রদেশে পশ্চিমাংশ লহয়া গঠিত এই অঞ্চলর মুন্তিক কুষৰণেব, উর্বর 
ও জলসঞ্চয়ী। বৃষ্টিপাত অল্প এবং জলবামূ উষ্ণ ও শুধ। কার্পাস, জোষাব, 
বাজরা, গণ, টতৈলবীঙ্জ প্রভৃতি প্রচুব জন্মে । সঙ্যাদ্রিব পুব ঢালে বনজ সম্পদ 
পাওয়া! যায়। এই অঞ্চপে বহু কার্পান শিল্পপ্রতিষ্ঠান বহিয়াছে ' সোলাপুব। 
গুলবর্গ, আকোপা, অমবাবতী, পুণা ৪ নাগপুৰ প্রচ শিনকেন্দ্র। (৩) 
উত্তর-পুর্ব মালভূমি অঞ্চল-_-ছোটনাগপুরের মালভমি, মধ্য ভাবতের 
উচ্চভমিব পুব|ং*, পুবঘাটেব উত্তবাংশ এবং মন্তানদ্রী ও গোদাববীব উপত্যকা 
লইয়া উহা গঠিত । বৃষ্টিপাত ৪০ হইতে ৬*' পযন্থ। এ মাপভমি অবণ্য- 
সম্পদে সমুদ্ধ। অরণা হহতে শাল, লাক্ষা ও বেশমকীট আহত হয় । নদ্দী- 
উপত্যকা অঞ্চলে ধান, কুট্রা, জোয়াব, বাজবা, তৈপবীজ, ডাল প্রভৃতি জন্মে। 
কয়লা, লৌহ, অন্র, প্রল্তি খনিজ এই অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া ষায়। 

(ঘ) উপকুলভুমি_ভাগতেব পশ্চিম উপকূলে অপ্রশস্ত এবং পূর্ব 
উপকূলে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত সমভমি বহিয়াছে। উভয় উপকূলের পশ্চাদ- 
ভাগেই পর্বতমালা অবস্থিত। তবে, পশ্চিম উপকলের পশ্চ'দ্ভাগে অবস্থিত 

পশ্চিমঘাট প্ৰতমালা একটি উচ্চ অবিচ্ছিন্ন প্রাচীবেব ন্ায়, কিন্তু পুর্ব 
উপকূলে পশ্চাদভাগে অবস্থিত পুর্বঘাট পর্বতমালা অপেক্ষ|রকুত অন্ঠচ্চ ও 
বিচ্ছিন্ন পর্বতসমন্্রি লইয়1 গঠিত । পশ্চিম উপকূলে জুন হইতে অক্টোবর মাস 
পযন্ত প্রঢব বৃষ্টিপাত হয কিন্তু পুধ উপকূলে শীত ও গ্রীশ্মে দুইবার মাঝারি 
ধবণেব বৃষ্টিপাত হভহষা থাকে । উভয় উপকূলাঞ্চলই প্রায় অভগ্র এবং উভয় 
উপকুণ্লই কতকগুলি লবণাক্ত উপহ্দদ বহিয়াছে। পশ্চিম উপকূল দিয়া 
প্রবাহিত নদীসমূত ইন্ঘ ওখবশ্রোতা বলিষা উহাদেব মোহানায় বিশ্মে বদ্ধীপ 
নাই কিন্ত পূর্ব উপকলাঞ্চল দিয়া প্রবাহিত নদীসমূহ অপেক্ষারুত দীর্ঘ ও 
মন্দস্রোতা বালয়া] উহাদেব মোহানায় বহু বন্ীপ বহিয়াঁছে। পশ্চিম উপকূলের 

মৃত্তিকা বালুকাঁ-প্রর্থান কিন্তু পুর্ব উপকুলাঞ্চলেব মৃত্তক1 পল্প্রধান। তবে 
সামগ্রিক বিচাবে বলা যাইতে পাবে যে ভারতেব উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল 
উর্বব, এবং কৃষি ও শিল্পসম্পদে সমৃদ্ধ। এতদঞ্চলের পবিবহন ব্যবস্থা উন্নত 

এবং লোকবসতি নিবিড। 

পশ্চিম উপকূলের সমভূমিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রাকৃতিক 
পরিমণ্ডলে বিভক্ত করা যায়:_(১) কচ্ছ-কাঠিয়াবাড়-গুজরাট 
বঞ্চল-_ইহ। একটি বৃষ্টিহীন, অন্র্বর ও বন্ধুব ভূখণ্ড। অস্থকূল জলবামুযুক্ত 
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অঞ্চলে গম, ধান, জোয়ার, বাজরা ও কার্পানজন্মে। চুনাপাথর ও লবণ 
প্রধান খনিজ । গুজরাটের পুর্বাঞ্চল অবণ্যাকীর্ণ। দমন, স্থুরাট, ভ্রোচ, 
ববোদা, আমেদাবাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগা নগর , কাগুলা। *বনিখিত বনীব। 

(২) কঙ্কণ উপকুল-__বোম্বাঙ্ হইতে গোয়া পস্ত বিস্তৃত এহ উপকৃলভূমির 
জলবাধু মুত ও আর্দ। বাষিক রুষ্টিপাতেব পবিমাণ ৮০ | পার্বত্য অংশে 

সেগন, শাল, ও আবলুস বৃক্ষেব নিবিড অবণ্য বহিযাঁছে। সমভমি অঞ্চলে 

নারিকেল, স্তপাপী ও ধান প্রচুব জন্মে। নদীসমূহ খবশ্রোতা হওয়াঘ নাব্য 
নহে, তবে কাষ্ঠ পরিবহন ও জলবিদ্যুৎ উত্পাঁদনেব পরন্সে ধিশ্ষে উপধোগী। 

লোকবসতি ঘন। বোক্ধাই বিখ্যাত বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র। ইহা ভাবতের 

অন্যান্ত অংশেব নহিত বেলপথ-দ্বারা স*যুক্ত। (৩) মালাবার উপকুল-_ 
গোয়া হইতে কুমাবিকা অন্তবীপ পর্যন্ত বিস্তৃত এই উপকূলভূমিব জলবাযু মৃদু 
€ আদ । পার্বত্য ভূমিতে সেগুন, চন্দন, আবলুস, সিষ্কোনা গভতি বুক্ষের 

বন ও সমভূমি অঞ্চলে ধান, পারিকেল, পরবার, স্থপারী, এলাচ, মবিচ গ্রভৃতি 
জন্মে। লোকবসতি ঘন। নাবিকেল সংক্রান্ত নানাবিধ শ্ল্প, মতস্য ও রবাব 
শিল্প এই অঞ্চলে বিশেষ উল্লেখধোগ্য । মাপাবাৰ উপকলাঞ্চলের বিভিন্ন 

স্ানে বেলপথ বিস্তৃত রহিয়াছে । কালিকট, ভ্রিবাজ্রাম। আলেম্পী, কুইলণ 
গ্রভূতি বিখ্যাত বন্দর ও শিল্পকেন্্র। 

পুর্ব-উপকূলের সম্ভূমিকে নিয়লিখিত কয়েকটি প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে 
।বভক্ত কবা যায় :-(১) কর্ণাট বা তামিল অঞ্চল_ পশ্চিমে কার্ডামন 

পর্বত, উত্তব-পশ্চিমে মালভমির প্রান্তভাগ, পুবে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে কুফা 

নদী ও দক্ষিণে কুমারিকা অস্তরীপ পযন্ত বিভ্তুত পাললিক শিলাত্তরে গঠিত 
কণাট অঞ্চলেব জলবায়ু উষ্ণ ও আদ্র। সেচব্যবস্থার সাহাযষো জোয়াব, 

বাজরা, ধান, বাদাম, কাঁপাস, ইক্ষু, তামাক, চা, নারিকেল প্রভৃতি কৃষিজ 

দ্রব্য উৎপাদিত হয়। শুক্ষ পাবত্যতূমিতে ম্যে পালিত হয়। পাবত্য 
বনভৃূমিতে চন্দন, আবলুস, সেগুন ও সিঙ্কোন] বুক্ষ জন্মে। অভ্র 

ও লবণ খনিজ পদার্থেব অধ্যে প্রধান। উপকূলের সর্বত্র শঙ্খ, মত্স্ত এবং স্থানে 
স্থানে মুক্ত সংগ্রহের ব্যবসায় আছে। লোকবসতি ঘন। মাদ্রাজ, তৃতিকোব্ন 
কুদ্দালোর, নেগাপত্ৃম, ত্রিচিনপলী, তাঞ্চোব, তিনেভেলী, মারা, পন্দিচে 
প্রভৃতি এই অঞ্চলের বন্দর ও শিল্পবাণিজ্যের গুধান কেন্দ্র। পাট, তৈল, 

নারিকেলের ছোঁবডার দভি, চুরুট, সাবান, দিয়াশলাই গুভূতি নানাবিধ শিল্প 

এ অঞ্চলে রঠিয়াছে। (২) অন্তর ও উড়িষ্যার উপকূল অঞ্চল- কৃষ্ণা 
নদীর উত্তর হইতে মহানদীর মোহানা পর্যন্ত বিস্তৃত ও উর মৃত্তিকাযুক্ত 
এই অঞ্চলের জলবাধু অন্তান্ত উপকূলাঞ্চল অপেক্ষা শুদ্ধ। ধান, জোয়ার, 

বাজরা, মশলা, নারিকেল, ইচ্ষু গ্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্য? ম্যাঞ্গানীভ, লবণ গুড়তি 



৬২ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

খনিজ দ্রবা; পার্ধতা ব্নভমিতে শাল, সেগুন প্রভৃতি কাষ্ঠ এই অঞ্চলের 
প্রারুতিক সম্পদ । লোকবসতি অন্াপ্ত ঘন। কলিকাতা হইতে বিশাখা- 
পর্তনম পধন্ক উপকুলাঞ্চল দিয়া বেলপথ প্রলাবিত বহিয়াছে। এই অঞ্চলের 
জাহাজ নির্মাণ, লবণ ৪ মত্শ্ট শিল্প বিশেষ উলেখযোগা। বিশাধাপন্তনম, 

কঢক, পুবা প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পকেন। 

প্রশ্নোত্তর 

1, 10910162100 (01411651017 11700 1)0/ 11121 119001191 10610105 ০৪1 (179 

$/011 ৮০০ ৫1৬10647 7170 (11677 71011101076 (11911 0০0৭16101] 11) 2 01521701711 

(গ্রাকৃতিক পবিমণ্ডল কাহাকে বাশ? পৃথিবী?ক করটি প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে বিভক্ত করা যায়? 

উহাদের নাম লিখ ণব* চিন অস্কণ করিয়া উহাদের অবস্থান শিদেশ কব |) (পু, ২৭-৩* ) 

্ 2, [09১০1066175 01170819 01 (175 17009601191 2০8100. 11701046 0179 

0166616170 (51063 01 80101001005 010 ৪2110010191 70100001517) 50101) ৪, ০0111779010 

10102. (নিবঙ্ষীয় অঞ্চনেব জলবাধুর বিবরণ লিখ । এই অঞ্চলের কৃষিকার্য ও কৃষিজ স্তরব্যেব 

নিদেশ কর |) (1. 5-161) ( পৃঃ ৩০-৩২) 

ঙ্. 3. 70950119000 046014)1 156101) ৬11616 11010%/0909 ০৬০1101 [019319 219 

15 01559811106 17810101 ৬6০৫(০1017. (কঠিন কাষ্ঠধুপ্ত চিবহরিৎ বুক্ষেব বনভূমি যে 

প্রাকৃতিক পগিমণ্ডণের স্বাভাবিক উদ্ভিদ তাহাৰ বর্ণনা কব |) (নিরক্ষর পরিমগুল, ( পৃঃ ৩০-৩২) 

৬ 4,1:00809, 019591155 210 20001017001 116 010161 219253 01 10210191 £09$- 

121)059 11) (96 ৮0111, 12708171116 010৩ 10000179 01 ০০01001110 ৫০$01010170010 01 (7659 

£9810975 ( পুথিবীর প্রধান প্রধান তৃণতূমি অঞ্চলপমূহের শ্রেণীবিভাগ সাধনপূর্বক উহাদের 

প্রত্যেকটির অবস্থান ও উৎপত্তির কাবণ নিরদেশ কর। প্রত্যেকটি তৃণভূমি অঞ্চলের বৈষবিক 

'অবন্থা সম্পকে আগোচনা কর |) (1.১ 65) (স্তাভান। জলবাযু, পৃঃ ৩২-৩৮; ও স্তেপ 

জলবাধু, পৃঃ ৪৬-৪৭) 

5. [095০11199 800 8০০০1100101 (115 0119180651151105 01011171810 01 (116 12101) 

/1)515  5010%9090 6৮161691 (076505 910 (19 [016৬9111105 10911129] 60566801010, 

(কোমলকাষ্যুন্র চিরহরিৎ সরলবগীঁয় বৃক্ষের খনতূমি যে প্রাকৃতিক পরিমগ্লের ম্বাঙাবিক 

উদ্ভিদ তাহাব বর্ণনা কর এবং তদঞ্চলের জলবাধুর বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।) (তৈগা অঞ্চল, 

পৃঃ ১৫-৪৬) 

6. 00101005 2170 ০00078৭1116 1+190166717:7106217 190৩ ০01 01170806 101) 0175 

11000500091 100. ( মৌনুমী ও ভুমধ্যসাগরীয় গরিমগ্ুলের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া 
উহাদের পার্থক/ দেখাও।) (13. 5. 63,64, 0.8, ৮61১ ৮, 0,161) (পৃঃ ৩৪-৬৬১৪০০৪১) 



জলবাধু ও প্রারৃতিক পরিমগ্ডল ৬৩ 

[নির্দেশ £ ভূমধ্যস্যগবীয় ও মৌন্তমী জলবাধুব তুলনা ] 

ভূমধ্যলাগরীয় জলবায়ু, 

অবস্থান-ভ্ুমধ্যনাগবীষ অঞ্চণ নহানে-শর 

পশ্চিম গ্রাঃঞ্ প্রায় ৩ হইতে ৪৫০ ডঃ ৩ পঃ 

সমাক্ষরেগার মধ্যে শীহকালে পশ্চিমা এবং 

গ্রী্কালে আঘন বাযুবলয়ে অবস্থিত। 

জলবায়ু_(১) হমব্যনাগরীয় অঞ্চলে শীভ- 

কানে বুষ্টিপাত হয এব* গ্রীঙ্গকাল নাধারণতঃ 

্ঠফথকে। (২) ঠমব)সাগরীয অঞ্চলে বার্ষিক 

গঞ বৃষ্টিপাত পরার ৩০1। (৩) ভূমধাসাগপীয 

অঞ্লে পশ্চিমাবাধু প্রবাহের ফণে বৃষ্টিপাত 

ইয়। 8) ভমধাসাগবীয অঞ্লে শ্রী ও 

শীতকালীন চত্তাপ পর্যাধক্রমে ৯৭ ফাঃ ও 

৫০ ফাঃ। (৫) বৎসরের অধিকাংশ দিনই 

আকাশ নিমেঘ থাকে। 

উদ্ভি--,১) প্রাকৃতিক উদ্ভিদেধ মধ! ছোট 

ছোট বৃক্ষ ও ঝোপ-ঝাডই অধিক। পর্ধাপ্ত 

ষ্টিণুক্ত অঞ্চলে ওক এবং চিগহরিৎ বৃক্ষের 

অবণয দৃষ্ট তয। (২) কৃষিঞ্জ উত্িনেব মধো 

আহুখ, পীচ, ডুমুর, কমলালেবু, কণা প্রীতি 

ফল, গম, যব প্রভৃতি খাগ্ঠণুত্ঠ এবং বেশম 

প্রধান। (9 কৃষিকার্ধ মাধারণতঃ শীতকালে 

হয। 

মৌন্ুমী জলবায়ু 
অবস্থান-_শীহ্গমী অঞ্চল মহাদেশের পুব- 

প্র প্রা ২০ হহ7% ৩০৭ ডঃ ও দঃ ণমান্ষ- 

রেখার মধ্যে আবনবাধুৰলযে অবস্থিত । কি 

এখানকার বাধুপবা১ আয়শবাযু অপেশ্গ! 

স্কাণীয় অন্ঠদিক হততে অধিক 

প্রবাঠিত »য়। 

কারণে 

জলবায়ু_-(১) মৌহমী অঞ্চলে গীম্মকালে 

বৃষ্টিপাত হয এব" শাঠখাল শুঞধ থাকে। (২) 

মোহুমী অঞ্চলে বাষিক গডবুষ্টিপাত প্রায় ৫০৮. 

৭৫1| (৩) মৌগ্গমী অঞ্চলে আঘনবাঘু 

জপের্া স্থাশীম কাখণে অন্তান্য দিক তইতে 

মাগত বাধুপধাহের দ্বাণা বৃষ্টিপাভ হয। (৪) 

মৌশ্রমী অবলে শ্রী ও শীতকালীন উত্ত।প 

পর্যায়নামে ৯০" ফা, ফাঃ। (৫) 

ব্সধ্রে অধিকাংশ দিণহ আকাশ মেঘাবৃত 

থাকে । 

ও ৬৪ 

উত্ভিদ্--(১) পেগুন, শাল গুঠন্তি চিরহরিৎ 

বৃক্ষের অরণ্য দৃষ্ হয়। এই অঞ্চল বনজ- 

সম্পদে নমৃদ্ধ। (২) কুষিজ উদ্ভিটাব মধ্যে 

ধান, পাট, গম, জোয়ার, বাভারা, কার্পাস, 

শণ, অতনী, যব, তৈলবীজ, চা, কফি, তামাক, 

লিনশকোনা, ববার, ডাল প্রভৃতি প্রধান । 6৩) 

কৃষিকার্য সাধারণতঃ আীম্ম কালে হয়। 

7. ১০০০0601006 %811919 10 015 01501001101) 01 12109911111 110019. 8104 

910৬ 105 61501$ 01) 11৩ 01,101 0109৫403. (ভারতে বৃষ্টিপাতের ভারতম্যের কাগণ নির্দেশ 

কর এবং শশ্ত-ডৎপাদনের ক্ষেত্রে এই ভারতমোর প্রভাব নির্ধারণ কর |) (৮, 09.763) 

(পৃঃ ৫০৫৪) 



৩৪ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভগোল 

8, 10151611019 11101790019] 19810175. 106501109 9110 9০০০101 [017 (176 

01110866, 0100006ৎ 810 10001911169 01 €৪০1॥ 7[601017 ( ভাবতে বিডিন্ন প্রাকৃতিক 

পরিমণ্ডলে বিভ৫ কর এব* গ্রন্টেৰটি পৰ্মিগুলের হলবাধু, উৎপন্ন স্ব ও শিল্প-ন'গঠন 

ণম্পকে লিখ |) (পৃ ৫৪-৬২) 

9 (০0111010 870 ০01001951 (113 ০75 004১ 01 11012 ৮111) 1110 ০5 00950. 

(ভাতের পূর্ব-উপবুণে নশিত পশ্চিমচপবকেক র নামুলক আলে চনা করিয়া ঢহাদেও 

পার্থক্য শিশেশ কব।) ( পৃঃ ৬০৬৯) 



ছিতভীম্স হাহ 
প্রাথমিক উৎপাদন 

চতুর্থ অধ্যার় 
কৃষিকার্ধ 

(40770010576) 

অথটনতিক ভগোল অন্বশীলনেব চাবিটি ক্ষেঅ&৫খে মণো (প্রাথমিক 

উৎ্পাদল। পরবিহন, গৌণ উত্পাদন ও বাণিজ্য ) প্রাথমিক উৎপাদনের গুকতই 
সবাপেক্ষা আধক । প্রাথমিক উত্পাদন আবার পাচ প্রকারের হইতে পাবে__ 

পষিক্ দ্রব্যব উত্পাদন, মত্স্য উত্পাদন, খনিজ জব্যেওর উত্পাদন, বনজ দ্রব্যের 

উৎপাদন এবং শিকাব-বুত্তি হইতে উত্পাদন। পুথিবাঁর বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত 
ক[গাম'ল এবং জনসাধারণের ভোগেব্যবহৃত খাছ্যদ্রব)াদি প্রাথমিক উত্পাদনের 

সাতাধোই সংগৃহীত হইয়া থাকে। প্রাথমিক উত্পাদন ধন্ধ হইলে গুথিবীর 
সবপ্রকাণ বৈষামুক ফ্রিয়াকলাপও বন্ধ হৃহযাযাইবে। প্রাথামিক উৎপাদনের 

পাটি বৈশিনন অঙ্গেব মধো ক্মিজাত দ্রব্যেব উতৎ্পাদনত তইল সবাধিক 
গুরুত্পুণ 

কৃষির উপর পরিবেশের প্রভাব (17021001706 ৮ 67510126106 

917 98710016916 )--নিন্নপিখিত প্রারুতিক অবস্থাগুলির উপর কুষিকাষ 
বৃহুলাংনে নিভর করিয়া থাকে-_ 

(১) উন্তাপ-_গ্রী্মকালেই অর্পিকাংশ শশ্তেব জন্ম ও বুদ্ধি হয় বলিয়! দীর্ঘ 

গ্রীক্ষকাল শশ্য উত্পাদনের পক্ষে বিশেষ উপষোগী । যে সমশ্ত অঞ্চলের গ্রীক্ম- 
কালীন সর্বোচ্চ উত্তাপ ৫০" ফাঃ:-এর অনধিক সেই সমস্য অঞ্চলে কোন প্রকার 

রুধষিকীযই স্চারুরূপে স্ত্পন্ন হয না। বে উচ্চতর অক্ষাংশে দিনমান দীর্ঘ 
হওয়ায় অল্প উত্তাপেও কৃষিকাধ চলিয়া! থাকে। 

(২) বৃষ্টিপাতত-_কমিকাধের জন্য মৃত্তিকার পরিমিত আং্ুতা আঞ্চলিক 
বষ্টিপাত ও উত্তাপের উপর নির্ভর করে। যে অঞ্চলে বাস্পীভবন অধিক এবং 

আবহাওয়া শুফ, সে অঞ্চপে শহ্ উতৎ্প1দনের জন্য অন্য অঞ্চল অপেক্ষা অধিকতর 
বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়। কৃষিবিজ্ঞানীদের মতে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে ১০" এবং 

ক্রান্তীয় অঞ্চলে ২*"-র অনধিক বৃষ্টিপাত হইলে শশ্ত উৎপাদন ম্বাভাবিকভাবে 
সম্ভব হয় না| এরূপ অবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে জল সরবরাহের প্রয়োজন হয় । 

€ 



৬৬ প্রাথমিক অথনৈতিক ভগোল 

বৃষ্টিপাতের আঞ্চলিক তারতম্য অগ্চসারে কষিক্কাষের নিমরূপ প্রকারভেদ 
ঘটিয়া থাকে । (ক) যে সমস্ত অঞ্চলের বৃষ্টিপাত ৩০ বা তদৃধ্ব সে সমস্ত অঞ্চলে 
গ্বাভাবিকভাবে কুষিকাষ চলিয়া থাকে । এই রুলিপ্রথাকে আরে কৃষি 
(1101010 69110105 ) বলা হয়। (খ) যে সমন্ত অঞ্চলে পরিমিত বৃষ্টি হয় না, 

জলসেচ করিয়া কুষিকায করিতে হয়, সেহ সমস্ত অঞ্চলের কৃষির প্রণাণকে 
সে কৃষি (11101690101) 101010106) বলে । (গ) যে সমন্ত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত 

সাধারণত: ২*"র অনধিক, এবং কত্রিম জলসেচ ব্যবস্থার গ্লবিধা পা সেভ 

সমন্ত অঞ্চলে সামান্য বৃষ্টিপাতের সাহায্যেহই কিছু কিছু কুবিকাষয চণপে। এই) 

প্রণাপণীর কৃষিকে শুদ্ধ কবি (01 19117106) পলা হয় | যুলরাষ্ইেব একি 

পর্বতমালা র পুবাঞ্চল, অস্টেলিয়া, কানাডা, পশ্চিম ভাবিয়া, দশিণ আফ্রিক 

প্রভৃতি অঞ্চলের অপবিমিত এটিযুত্ত শ্কানে শু ক্ষ বাবস্থ। বাপকশাপে 

অবলন্থিত হয়। 

[শুষ্ক কৃষি প্রণালী অনুসারে কৃষিক্ষেজ্জ বৃষ্টিপাতের পুবে গভীরভাবে কর্ষণ কর। হর এবং প্রতি 

পশল। বুষ্টির পবই ক্ষেত্র হইতে জলের ৰাম্পীভবন শিবারণের লন্ভ/ সুঙ্্থ ধুলিচুর্ণ (00010) দ্বার 
ক্ষেতরকে আবৃত করা হয়। এইরূপ কয়েক পশলা বৃষ্টির পপ ক্ষেন্র আর্দ হইলে গ্ষেত্রের আগাছ। 
নই করিয়। অপেক্ষাকৃত শুফ অঞ্চলের ফসল, যথা-গম যই, যব, প্রাই প্রভৃতিপ চাষ কর 

হয়। আর ও সেচ কৃষি অপেক্ষ1 শুঞ্ধ কৃষি বাবস্থায় উৎপন্ন পণ্যের উৎপাদন-বায় অধিক এব* 

পরিমাণ কম হয়|] 

(৩) ম্ৃত্তিকা__কষিকাযের উপযোগী ভমর মূল্য নিভর করে প্রধানতঃ 
মৃদ্ভিকা ও বৃষ্টিপাতের উপর । আমরা পুবেঈ দেখিয়াছি যে (২য় অধ্যায়- 
মৃত্তিকা দ্বেখ) পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মুত্তিকার গুণগত ও পারমাণগ'ত পার্থক; 
পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এবং সকল মুত্তিকার উত্পার্দিকা শক্তিও সমান নহে! 

কুষিকাধ সম্পকিত আলোচনায় সেই কারণে মৃত্তিকা সম্বন্ধে বিচাব কর? 
প্রয়োজন । 

(৪) ভভূ-প্রকৃতি _ ক প্ররুতি *ষিকাযকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ কগয থাকে । 

সাধারণতঃ সমভূমি অঞ্চলে যন্ত্রপাতির সাহাযষো কষিকাষ স্ুুঠাক্রূপে সম্পন্ন 
হহতে পারে, কিন্তু পাবতা অঞ্চলে ইহ] সম্ভব নহে । পাবত্য অঞ্চলে পাশাড- 

পর্বছের গায়ে থাক কাটিয়া কাটিয়] ক্ষেত তৈয়ারী করা হয় এবং উহাতে অতি 
সামান্য পরিমাণে কষিকাধ চপিয়!থাকে । 

এই সকল প্রাকৃতিক অবস্থা ব্যতীত কয়েকটি অর্থ নৈতিক অবস্থার 

উপরও কষিকাধেপ উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে। জনসংখ্যা বণ্টন, শ্রমিক 

সরবরাহ, শ্রমিকের বুদ্ধি ও কমনৈপুণ্য, কৃষিজ হুব্যের চাহিদা, পণ্য পরিবহনের 
হুধোগ-সথবিধা, ক্রয়বিক্রয় কেন্দ্রের সান্সিধ্য বা মুরবতিতা প্রভৃতি অবস্থাগুলির 
উপর ৪ কৃষিকার্ধ নির্ভর করিয়া! থাকে । 



কাযকায তর্শ 

কষি-প্রণালী (55566155 ০ 46130816516) পবিবেশেব তারতম্য 

অনুসারে বিঠিন্ন দেখে বিভিন্ন প্রকাব কৃষি-প্রণ।লী অন্ুম্থত হয। (১) আমাজন 

ও কঙ্গো অববাহিকীার, উঃ পুঃ ভাবতে পাবত্য অংশের আশ মধ্য এ এ% এ 

অংশবিশেষেব নিম্ন সীবনমানসম্প্ আদিম অধিবাসীরা পেবলমা ৪ শিডে দেখ 

"তাৰ ।মটাইবাব জগ্ঠহ যে কাষপ্রথ। অবণম্বন বে তাহাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
কষিপ্রণালী ( 9616-310111010170 90101001006 ) কলে । (২) (কান কোন 

দেশের ভামঙাগ হহতে পরিবেশের সহিত সামগ্রগ্ত াখয়া কোন একটিমাত্র 
নিদদিই ফসলের উত্পাধন কৰা হয়। এহ কুষিপ্রণালীকে এক-ফমলী চাষ 
(006-009]0 95110010010 ) বলে । ঞাশ্টীয় ও ৬পঞ্রাস্থায় অধ লে আবাদী 

(10181090101) ) প্রথায় যেক্কাথকায প।বচালিত হয় তাহ। প্রান এক-খসপী 

হহয়া থাকে | চা, কি, ববার, হর্খ, তামাক, কলা, আনশাবস হাত কঁষিজ 
দ্রব্য গাল প্ররধানতঃ আবাদী প্রথাতেহ ডত্পাদধত গহযা থাবে আবাদী 

প্রথায় চাষ করিলে ফমল ডচ্চম্তবেখ হয এব একর প্রতি উত্পাপনের পঞ্গিম।ণও 

বৃদ্ধি পায় । তবে এহ প্রথ। অতান্ত ব্যএবুল | এক-ফসলী কৃষি-ব্যবস্থাথ বিশেখ 

লুবিধ। এই যে হহা অল্প বায় ও শ্রমসাধ্য এবং উতৎ্পাদ৩৬ ফপল সংঙ্ি্ঠাশল- 
গঠনে সহায়ক । ৩বে উত্পাদিত ফসলেব মুপ্যের অশিশ্চয়তা,*বৃতন নৃতিপ 

প্রতঙিযোগীর আবিভাব, পবিবত-সামগ্রীব উৎপাদন ও ব্যবহাখ, ভূমি উবতা 
ত্রাস, ফসল নষ্ট হহঞজা গেলে দেশেব আবি+ দৈন্ত, আন্তজাতিক অথনৈতিক ও 

বাজনৈতিক গোলযোগেব দক্চণ বপ্তানীর অস্থাবধা প্রভৃতি এহ প্রথাব বিশেষ 

বিশেষ অন্তরায় । ক্যানাড।, আঙ্গেন্টিনা, ব্রাজিল প্রভাতি গাজ্যে এই গ্রথ। 
বছ্যমান। (৩) এক-ফসপী চাষেব অস্থবিধা দূৰ কবিবাপ জগ্ত বতমানে 
পঃ ও মধ/ হউবোপ, রুশিয়া, যুক্তবাস্ট্, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশের কৃষিকে 
বুমুখা কষিতে (01%6151909. 2.£010010916 ) পরিণত করার চেষ্া 

চলিতেছে । এইরূপ কৃষি-ব্যবস্থায় দেশে নানাবিধ ফসল ডতখ্পন্ন হয় এবং 

বাজনৈতিক গোলযোগ ও আথিক মন্দা সমস্ত কঁষিব্যবস্থীকে একত্রে বিপযন্ত 
করিতে পাবে পা। সম্প্রতি উপবোক্ত দেখসমূহে মিশ্রকৃষি প্রথা (10160 
191:1017)6 ) গ্রবৃতিত হইয়াছে । এহ প্রথ। অনুপাবে কষিক্ষেভ্ের এক অংশে 

পশুপালন এবং অবশিষ্টাংশে চাষ আবাদ হয়। মিশ্রঞাধ প্রথায় কষকদেব 

আধথিক সচ্ছলতা, উন্নত ধরণের কৃষি-যন্ত্রপাতি ও শ্রমিকেধ সম্তংসর ব্যবহার, 
স্বাভাবিক পস্তাবতণ, অল্পব্যয়ে পযাপ্ত উৎপাদন প্রভৃতি সুবিধা দশে । তবে 
উৎপন্ন দ্রব্যে ব্যাপক চাহিদা, উন্নত ধরণের যানবাহন ব্যবস্থা ও পধাঞ্তড নিপুণ 
শ্রমিকের সরবরাহ ন। থাকিলে এই প্রথা অবলম্বিত হয় না। 

কর্ণযোগ্য ভূমির সরবরাহ ও কৃষিজ ভ্রব্যের চাহিদ্দার তারতম) অন্সাবে 
কৃষিকার্ধেব নিম্নরূপ প্রকারভেদ দৃষ্ট হয়--(১) ক্যানাডা, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, 



"৬৮ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

প্রভৃতি যে সমস্ত দেশে অধিবাসীর তুলনায় নবণযোগয ভূমির পরিমাণ অধিক 

এবং যে-সমস্ত অঞ্চলে খাগ্যজ্রবোর চাহিদা অল্প, ভমিভাগ সাধারণত & অন্গবর, 

জলবাফু কষিকাষের প্রতিকুল, যানবাহন ব্যবস্থাও উন্নত শে সেই সমস্ত স্থানে, 

শ্রম এ পু'ডি ন্যাপক গাবে ব্যবভার না করিফাই বৃহৎ বুহত ক্ষেত্র সাধারণ ভাবে 
চাষ ক41 হয়। এই প্রকার কধি-বাবস্থাকে ভূমিগ্রধান বা ব্যাপক কৃষি 
(68010516 00105810102) বলে । (২) পশ্চিম ইউরোপ, ভারত, চীন 

প্রভৃতি ষে সমন্ত দেশে জনস*ার তুলশায কর্ণণযোগ। ভমিব পরিমাণ সামা 

এবং যে সমস্থ দেশে কুধিজ দ্রবোধ চাহিদ' অত্যান্ত অধিক, যানবাতন বাবস্থা 

উন্নত) ভমিভাগ উবর, এবং অন্সান্ত উত্পা্ক অঞ্চলসমূভের সতিত গ্রতি- 

যোগিতাও তীর সেই সমস্ত অঞ্চলে সামাথ পবিমাণ পুধিক্গেত্র হইতে অধিক 
শন্য উতৎপাদদেখ জন্য একই ক্ষেত্রে বাবংবাব প্রচুব অর্থ ও শ্রমিক নিষোগ করা 
হস্স এন প্রকাব রুধিকে আম ও পুজিপ্রধান 41 সযতু কৃষি (100675150 
00101520107 ) বলা হষ। 

ভাবত কৃষি ব্যবস্থা 

শারতীয় কষির বৈশিষ্ট্য (০৪0065 01 11)0191) 761106110016)-- 

ভাবত কুষিপ্রধান দেশ । এদেশে সমগ্র অধিবাসীদের ৭০% গ্রত্যশ ভাবে 
এখং ২০৭১ পরোক্ষভাবে রুধিব পণ নির্ভরশীল । আবার মোট জাতীয় 
আয়েব প্রায় অর্পংশ রুধি ও ততংসংশ্রিষ্ট কাযাদি তইছেতি উপাক্তিত হয়। 
১৯৬০-৬১ মাপে ভারতে গ্ধিকার্ষে নিধুক্ত ভূমির পরিমাণ ছিল ৩২৮০ কোটি 
একর-_-মাথা গ্রত্তি ১ একরের ও কম । কুধিপ্রধান দেশ হই লেও ভারতীয় ক্ঁষি- 
শিল্পের অবস্থ। অত্যন্ত অনুন্নত! বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে 
জমির বিভক্তীকরণ ও বিক্ষিপ্ত বণ্টন, কৃষিক্ষেত্রে সারের অব্যবহার, জদির 

উবর1 শক্তির হ্রাস, প্রাচীন পদ্ধতিতে শস্তেখ্পাদন এবং যান্ত্রিক উৎপাদন 

পদ্ধতির অভাব, কৃষিকাষে নিযুক্ত গবাদি পশুর ীনন্বাস্থা, পশুখাগ্য হিসাবে 
কোন ফসল উৎপাদন করার বিধিসম্মত গুচেষ্টার অভাব, উপযুক্ত বীজ নির্বাচন 
ও সংরক্ষণ সথ্বন্ধে চাষীদের অজ্ঞতা এবং সর্বোপরি টাধীদের নিরক্ষরত। ও 

দারিদ্র্য তারতীয় কযিশিল্পের প্রসার ৪ উন্নতির অস্তরায়। কৃষিপ্রধান দেশ 
হওয়। সত্বেও কষিশিল্পের অন্ন্নতির দরুণ ভারতে একরপ্রতি ফসল উত্পাদনের 
হার পৃথিবীর যে কোন উন্নত দেশ অপেক্ষা অল্প। 

ভারতের রুষিকাধ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্তে পরিচালিত হয় না, এদেশের কুষি- 
ব্যবস্থা জীবিকা অর্জনের একটি উপায় মাক্জ। থাগ্য*স্তের উৎপাদন করাই 
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ভাবতের রুধে-বাবস্থাব প্রধান কাধ । রুধিকাষে প্রযুক্ত ভূমিভাগের প্রায় ৮৩০? 
অংশেই খাগ্তশন্ত উৎপাদিত হয় এবং মাত্র ১৪% অংশে বাণিজ্যিক ফসল উৎ- 
পাত হইয়া থাকে । এতৎ সত্তেও তাবত থাছযশস্টের উৎপাদন বিষয়ে স্বাবলম্বী 
নভে । তবে কৃষিজ প্রাথমিক দ্রবা উৎপাদনে ভাবত পৃথিবীতে একটি উল্লেখ- 
যোগা স্থান অধিঙ্গাব করে| লাক্ষা, চা ও বাদাম উত্পাদনে ভাবত পথিবাঁতে 

প্রথম এবং ধান, পাট, রেডী, তিপ, তিসি ৪ চিলি উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান 
মধিকার কবে। 

ভাবতেব *ম্বাবহার [| কোটি হেক্টাবে* ] 

] ১৯৫৭-৫১ | ১*৬২-৬৩ 

মোট আযতন ৃ ৩৯৬০ ৩২৩৮ 

সগ্যা মখববাহক অঞ্চলসমুহেখ আযভন 7 | ইনি নি 

বনগুমি | 9"০ও | € ৬৭ 

কৃষির অন্মুপযুক্ত 

(১) অন্য জর্ধে ব্যবহত | ১-১২ ূ ১৪৭ 

(২) উমৰ জম ৩৩৪ | 2 

মাট। ৪"«৫ রি ৪*৮৯ 

পটিত বাতীত অনাবাপী জমি ৰ 

(১) চাবণ ভূমি | ০৬৭ | ১৭5৭ 

(১) ফলবুক্ষ সমন্থিত জমি | ৫ | রহ 

(৩) কর্ষণযোগ্য ূ ২৯ ৭৮ 

মোট | রি 87৫ ৮০ 

পতিত জমি | 

(১) চলতি ৃ কহ ৰ 0 

(২) তন্ঠান্য ১৭৪ ১৪৩ 

মোট । ২৮১ | ____ ২৭৯ 

নীট কৃষি জঘি হে | ৪ 

মোট আবাদী জমি | ১৩১৯ | ১৫ ০১ 

একাধিকবার ফসল উৎপাদক জমি ১*৩২ | ৪ 

*. ১ ৫েক্টার-২'৪৭১ একর 
4 গোয়া, দমন, দিউ, নাগাল্যাণ্ড, নেফ| ও পঙ্ডিচেরী বাতীত। 
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ফলনের বতু (0:00 38301 )--ভারতের উৎপন্ন শস্তকে ধারিফ ও 

রবি এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কথা হয়। বর্ধাৰ প্রারম্ভে বীজ বপন করিয়া 

হেমস্তকালে যে শশ্ সংগ্রহ কব! হয় তাহাকে খারিফ শত্ত বলে । ধান, ভুট্টা, 
জোয়ার, বাজবা, পাট, কার্পাস, উক্ষু, তামাক, বাদাম, রেডি, তিল প্রভৃতি 
খারিফ শন্ত | শীতেব প্রারস্টে বীজ বপন করিয়া যে শশ্য গ্রীব্মেব প্রাবস্তে 
সংগ্রহ করা তয় তাহাকে রবি শল্য বলে। গম, যব, মটব, গোপা, সবিষ।, 
'অতপী প্রভৃতি রবি খস্ত। 

কৃষি পল্ধাতি (75165 0£ 08161861017) ভাবতের বিওির স্থানে 

বিভিন্ন প্রকাব রুষিপদ্দতি প্রযুক্ত হয়। ৮০"-র অধিক বুষ্টিযুক্ত স্থানে আরে 
কৃষি প্রথায় ধান, পাট, চা এ ইক্ষুব চাষ ভয়, ৪০*৮* পর্যস্ত বুষ্টিপাতযুক্ত 
অঞ্চলসমূঠে স্বল্পর্ডঘ কৃষি প্রথায় কার্পাস, গম, ভুট্টা ও তৈলবীজ জন্মে , ২০*- 
৪০ পযন্ত বুষ্টিযুক্ত অঞ্চলসমহে জেচন কৃষি প্রথায় কার্পাস, গম, ইক্ষু ও 

ুট্টাব চাঁষ হত» এবং ২৯ -ব অনধিক বুষ্টিযুক্ত অঞ্চলসমূহে শুদ্ক কৃষি প্রথায় 
জোম্নাব, বাজবা, ডাল প্রভৃতি শন্েব চাষ ভইয়া থাকে। 

কৃষি অঞ্চল (80100160191 £210173 )--তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, 

গুজবাট, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তবপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিশ্ব, উডভিষ্তা ও উত্তরগ্রদে* ই 
ভাবতেব কৃষিপ্রধান অঞ্চল । ন্মস্বাস্থ্যকব জলবামু, বন্ধব ভূপ্রকৃতি ও গভীৰ 
অরণ্য হেতু আসামে ও হিমালয়েব পার্বতা অঞ্চলে, মরু প্রক্তির জলবাস্ 
হেতু রাজস্থানে, ম্যালেরিয়াব প্রকোপ হেতু উভিষ্যা ও মধ্যপ্রদেশেধ স্থানে 
স্থানে এবং অনুর্বর মৃত্তিকাহেতে পুর্ব মহারাী ও মধাপ্রদেশের কিয়দংশে কষিকাষ 
এক কষ্টাধা ব্যাপাব। 

ভারতের জলসেচ-ব্যবস্থ। ( [07016961019 5556517% 0£ [10018 )-_ 

উদ্ভিদেব জন্ম এবং পুষ্টিসাধনের জন্য $ষিক্ষেত্রে উপযুক্ত পবিমাণে জলস্চে 

কর। প্রয়োজন। কারণ মৃত্তিকায় জলেব পরিমাণ বিশীর্ণ সীমা ( 1101)6 
0০10 ) অপেক্ষা অল্প হইলে ভত্তিদেব মূল তাহা গ্রহণ কবিতে পারে না, 

আবাব জলের পরিমাণ ক্ষেব্রসীমাব (1619 ০৪0৪০40 ) অধিক হইলে উত1 
উদ্ভ্দের পক্ষে ক্ষতিকাবক হয়। 

জলমেচের প্রয়োজনীয়তা (12819016091006 01 1:216866019)--ভারত 

কষিপ্রধান দেশ । কৃষিকাষের সবাঙ্গীণ উন্নতি বিধানের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ 
বৃষ্টিপাতের একান্ত প্রয়োজন । কিন্তু ভারতের বৃষ্টিপাত নান। দিক দিয়াই ক্রুটি- 
বনহুল। যেমন--(১) ভারতের সবন্র সমপরিমাণে বুষি হয় না। রাজস্থান, পাঞ্জাৰ 
ও দাক্ষিণাতোর অধিকাংশ স্থলেই বৃষ্টিপাত অত্যন্ত অল্প। আবার আসাম, পঃ 
উপকূল প্রভৃতি স্থানে বুষ্টিপাত অত্যন্ত অধিক, (২) এদেশে কেবলমাত্র বর্ধা- 
কালেই অধিকাংশ বৃষ্টিপাত হয়) শীতকাল সাধারণতঃ শুক্ষ। শীতকালীন রবি- 
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শ্য ভত্পধদনের জন্য কৃত্িিম সেচ-ব)বস্থার প্রয়োজন, (৩) ভারতে ফোন কেন 

বসব গ্রচুর, আবার কোন কোন বসব অল্প বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে, আবার 
কখনো কখনে। দীর্ঘক1ল ধরিয়? অনাবুষ্টি বা অতিবুষ্টিও দেখা যায়। এই সকল 
কাবণে কৃধষিকাষের জন্তা কেবলমাত্র বৃষ্টিপাতের উপর নিব কবিয়। থাক] চলে 
না। জলসেচেব দ্বাবা শশ্ক্ষেত্রে কন্বিম উপায়ে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে 

হয়, (৪)ধাণ, ইক্ষু প্রভৃতি কতকগুলি কষিজ দ্রব্যের উত্পাদনের জন্ত 
নিয়মিত ও পরিমিত বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। কিন্তু ভাবত্তের কয়েকটি স্থান 
বাতীত অন্যত্র নিয়মিত ও পবিমিত বৃষ্টিপাত হম না। সেই কারণে কন্তিম 
সেচ-ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়া পড়ে, এবং (৫) জলসেচের সাহাষো শম্য 

উতৎপাদ্নেব ভার বহুগুণে বুদ্ধি কর] যায়ু। 

পেচ্ব্যবস্থার প্রাকৃতিক স্ববিধা ( 062095110171081 20৮81018665 

107 1177896108 )- ভারতের কতক গুলি ভৌগোলিক স্বিধা থাকার ফলে 

সেচবাবস্থা এতাদুশ উন্নতি লভ করিয়াছে, যেরূপ--(১) উত্তব ভারতে ব নদী- 
সমূহ গাঁলত তুষার ও বৃষ্টির জলের দ্বাব। পুষ্ট হওয়ায় বার মাসই জলপুর্ণ থাকে। 
ইহাদের জল সেচকাযেব জন্য সম্বংসবই বাবহাঁব কবা চলে। (২) ভারতের 

সমত্ভমি অঞ্চলসমুত ন্বভাবতই ঢালু বপিয়া খাল-নাল। প্রভৃতির খননকার্ষ 

অপেক্ষাকৃত অল্প বায় ও শ্রমসাধা। (৩) আবার, ভূত্বক পলিগঠিত হওয়া 
বৃ্টির জল সমভমি অঞ্চলের পলিস্তর চুয়াইয়া অভ্যন্তরের কর্মাক্ত হরে সঞ্চিত 
তইত্বে থাকে পরেকুপ খনন কবিয়া সঞ্চিত জল সেচকাধের জন ব্যবহার 

করা যায়। 

জঙ্গসেচ পদ্ধতি (76605 ০£ 201696107. )_ তৃপ্রকতি, বু্টিপাত 
প্রভৃতি নানা! বিষয়ের পার্থক্য হেতু শাবতেব বিভিন্ন স্ানে বিভিন্ন প্রকারের 
জলসেচপদ্ধতি প্রবতিত হইয়াছে । এই দেশে সাধারণতঃ চারি উপায়ে 
£সচকার্ধ চলে--(১) বুপ, (২) পুক্ষরিণী, (৩) খাল ও (৪) ভোঙ্গ।। 

(১) কুপ-_সেচকাষে কূপের ব্যবহার ভারতের প্রায় সবন্রই পরিলক্ষিত 
হয়। কারণ, 'প্রথমতঃশ্কুপ খনন অন্যান্য সেচব্যবস্থা অপেক্ষা অল্পবায়সাধা, এবং 
দ্বিতীক্ত্বঃ, উত্তৰ ভারতেব ভৃত্বক কূপ খননের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। উত্তর- 
প্রদেশের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ কাশী ও দিল্লীর মধ্যব্তী অঞ্চলে, দক্ষিণ- 
বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে কূপের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা অধিক। তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, 
মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান প্রন্ভৃতি স্থানেও কুপের সাহাযো সেচব্যবস্থার 
প্রচলন দেখা যায়। কিস্তৃকৃপের সাহায্যে সেচকার্ধের কতকগুলি অন্থবিধা 
রহিষ্কাছে। (১) কৃপের জল দ্বারা বছদুরবিস্ৃত ক্ষেত্রে জলসেচ কর] কঠিন; 
(২) কূপের জল লবণাক্ত হইলে শস্তের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক হয়? (৩) গ্রীন্ম- 
কালে বহু অগভীর কৃপ শু হইয়া যায়ঃ এবং (8) একই/কৃপ হইতে বহুন্ণ 



২ প্রথির্মিক ত্ষর্থ নৈতিক ভগোল 

ধরিয়! ছল তুলিলে কৃূপের'জল কমিয়া যায়) ১৯৫৫১ ও ১৯৬২৪৬৩ সালে 
যথাক্রমে ভারতের মোট **৬০ ও ০**৭ কোটি হেক্টাব পরিমিত কৃষিজমি 
কৃগের সাহায্যে জলসিক্ত হয়। বর্তমানে বহুস্থানে বিদ্যচ্চালিত নলকুপেব 
সাহাযো জমিতে জলসেচ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । ১৯৫০-৫১ সালে বিহার 
ও উত্তব প্রদেশে এইরূপ প্রায় ২৫০০ নলকুপ ছিল। 

(২) পুক্ষরিণী-_প্রধানতঃ তামিলনাড়ু, মহীশুব, অন্ধ ও মহা বাষ্ট্রের বৃষ্টিবিরল 
স্থানে এবং বিহার ও উডিযষ্যাব স্থানে স্থানে জলাশয় হইতে খাল কাটিয়া ক্ষেত্রে 
জলসেচ করা হয়। তবে পুষ্ষাবণীর 
সাহায্যে জলসেচেব দ্বুইটি প্রধান 

অন্তরায় রহিয়াছে £ (ক) গ্রীক্মকাল 
বা অনাবৃট্টি হইলে জলাশয় শু 
হইয়া যায়, এবং (খ) প্রতিবত্সরই 

এইগুলিব সংস্কার না করিলে 
এগুলি মজিমা যায়। ১৯৫০-৫১ ও 

১৯৬২-৬৩ সালে যথাক্রমে 

ভারতের মোট ০*৩৬ ও ০:৪৭ 

কোটি হেক্টাব কৃষিজমি পুষ্ষবিণীর 
সাহায্যে জলসিক্ত হয়। 

(৩) খাল_ নদী হইতে 
প্রসারিত খালের সাহাযো জল- 

সেচের ব্যবস্থা এদেশে সমধিক ১০নং চিজ্ব_ভারতের জলসেচ-ব্যবস্থা 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । ১৯৫০-৫১ ও ১৯৬২-৬৩ সালে খালের সাহায্যে 

যথাক্রমে ০৮৩ ও ১*৯ কোটি হেক্টার কষিজমি জলসিঞ্চিত হয় । নাদী-খাল- 
সমূহকে প্রধানত: ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে ; যথা_-(ক) প্লাবন খাল-_ 
এগুলি বধাকালে জলপুর্ণ হয় এবং বর্ধার শেষে শুফ হইয়া যায়। শীতকালে 

প্লাবন খালের সাহায্যে সেচকাধ চলে না। (খ) নিত্যবহু ক স্থায়ী খাল-__ 
এই সমস্ত খালে সার। বৎসরই জলগ্রবাহ থাকে । পাঞ্জাবের শিরহিন্দ, উ্নর 

বারিদোয়াব, ভাক্া-নাঙ্গাল ও পশ্চিম যমুপা খাল; উত্তর প্রদ্দেশের পুর্ব 

যমুনা, গল্গা, সদা ও আগ্রাব খাল; তামিলনাড়, ও মহীশুরের পেবিয়াব, 
কাবেরী, মেতুর ও বাকিংহাম খাল; পশ্চিমবঙ্গের দামোদর খাল এবং 
উড়িষ্যার মহানদীর খাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নিত্যবভ খাল । বর্তমানে বনু 
প্লাবন খালকে নিত্যবহ খালে পরিবন্তিত করা হইতেছে। দান্সিণাত্যে ও মধ্য- 
প্রদেশে গ্রীষ্মকালে নদীর জল শুঞ্ধ হইয়! যায় বলিয়া এ সমস্ত অঞ্চলের নদীব 
উপত্যকায় বাধ বাঁধিয়া বর্ধার জল সঞ্চিত করিয়] বাথা হয় এবং পৰে খাল 



কষিকৰধ - ৭ 

কাটিরা এ জল দ্বারা শস্তক্ষেত্রে জলসেচ করা হয়। এইবূপ খ'লকে জলাধার 
না “স্টোরেজ” খাল বলে। 

থালেব সাহায্যে জলসেচ-ব্যবস্থার দুইটি প্রধান অন্তবায় বহিয়াছে 2 *(১) 

কষকদের অপসাধধানতা-বশতং প্রায়শঃই খালের জল বন্ুস্থানে আটকাতয়া হায় 

এবং জমিকে কঁধিকাধেব অগগপধষোগী কবিয়] তোলে ; এবং (২) পাঞ্জাব, 
গুজথাট ও মহারাষ্টেণ নানা স্কানে ভূত্বকেব শিশ্বস্িত লব্ণান্ত' জল উতন্পিপ্ 

হহয়া জমিকে লবণাক্ত ও রুষিকাষেব অনুপযুক্ত কবিয়া ফেলে । 

(৪) ভোঙা। তাল ব। পাবিকেল বুক্ষেব শ্বাড়ি টাচিয়। কিংবা টিন গিয়। 
অনেকট। নৌকার মত ডোঙ্গ। প্রস্তভ করা হয়। এ ডোঙ্গ। বাশের ডগায 

ঝুলাইয়। ভাহাদ্বাবা নিকটবত্তী খাল, বিল, পুকুব প্রভৃতি জলাধার হহতে জপ 

তুলিয়া জমিতে জণসেচ করা হয়। পশ্চিমণঙ্গে এই প্রথায জলসেচেব ব্যবস্থা! 
বহুকাল হইতে চলিযা আসিতেছে । ১৪৯৫০-৫১ ৪ ১৪৯৬২-৬৩ সালে ডোজ । 

ও অন্যান্ত প্রথায় জ্লসিক্ত জমিব পরিমাণ দাড়ায় যথাক্রমে ০২৯ ও ০*২৪ 

কোটি ভেক্টার | 

১৯৫০-৫১ ও ১৯৬২-৬৩ সালে মোট সেচসমান্বত জমিব পরিমাণ দাডায় 

নথাক্রমে ২০৮৩ ২:৫৭ কোটি হেক্টার (নীট )- মোট কুষিজমির মাত্র ১৭৫০০ 
ও ২০০০ । 

ভারতের মৃত্তিকা (17057) 90115)-__মৃন্তিক| ক্লষিব পক্ষে অপবিায। 
ভাবতের তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে প্রধানত: ছিন ঞঝ্ণীর মৃ্তিক। দেখিতে 
পাওয়া যায় £ 

(ক) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের ম্বাত্তকা__অবস্থান ও উচ্চতাব উপব 
নিভরশীল এই অঞ্চলের মৃত্তিকাসযূহ উর্ববতায়, গঠনে ও প্ররূতিতে বৈচিত্র্যময়। 
এই অঞ্চলেব মৃত্তিকীকে পাঁচটি স্রনিরিষ্ট শ্রেণীতে বিভন্ক কবা যায়, যথা_ 

(১) হিমবেখাব ঠিক নিয়াংখেই দেখা যায় বালুক। ও কক্কবপ্রধান হিমবাহ 

প্রভাবিত ম্বত্তিকা (0180191 90115)। (২) উহাব নিস্তাংখে রহিয়াছে 
হিমবাহ-পরিত্যন্ত প্রস্তরবন্ছল কর্দমম (8০916: ০185 )। (৩) ইহাব 
নিম্নাংশে সরলবগীঁয় বুক্ষের অরণ্যাঞ্চলে বহিয়াছে পোডসল-প্রধান অগ্রধমী 
অন্গবর মৃত্তিক| (00902919)1 এই মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চলসমুহে গুচুর আলু জন্মে। 

(৪) আরও নিম্নাংশের উপত্যকাসমৃহেব মৃত্তিকা উচ্চতাবিশেষে কোথাও বা 
কর্দমবুল, আবার কোথাও বা উৎকৃষ্ট পলিবহছুল। পর্বতের ঢালে অবস্থিত 

ক্ষেত্রসমূহ অবশেষ'প্রধান মৃত্তিক। (0২519481 5011) দ্বাবা৷ গঠিত । 

(খ) গাঙে সমভূমির মৃত্তিকা এই অঞ্চলের মৃত্তিকা পাললিক শিলা- 
স্তরে গঠিত , তবে প্রাচীনত্বের দিক হইতে এই মৃত্তিকাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা যায়, যথা_(১) প্রাচীন পলিগঠিভ মৃত্তিকা (01 £১11051009)-- 
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ই! প্রাচীন ও নিঃশেষিত প্রায় ধাতব পদ্ঘার্থযুক্ত হওয়ায় অহর্বর ৷ এই জাতীয় 
ম্ৃত্বিক। নদীতীর হঈতে দূরে পর্বতের সাহ্থদেশে অথবা দুই উপত্যকার মধ্যবতরশ 
অঞ্চলে দুষ্ট হয়। পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের অধিকাংশ মৃত্তিকা এই শ্রেণীর । 

(২) নূতন পলিগঠিত মৃত্তিকা (৩০ £110তএা)- নদীতীরব্তী প্লাবন- 
স্পর্শী ভূমিভাগে এই জাতীয় মৃত্তিকা দুষ্ট হয়। লবণ বাঁ বালুকা প্রধান না 
হলে ইহ অতিশয় উনব হয়। এই শ্রেণীর পলিকে আবার তিন ভাগে 
বিভক্ত করা যায়, ধখা-বালুকা প্রধান মৃত্তিকা বা বেলেমাটি (521)0 

১১নং চিজ--ভারতের মৃত্তিকা 

501] )-_ ইহা জলধারণে অক্ষম বলিয়! জলসমুদ্ধ ফসল উৎপার্দনের বিশেষ 

উপযোগী) (খ) কর্দমপ্রধান মুত্তিকা বা এঁটেল মাটি (0185 5০11) ইহা চুন 
ও হিউমাস-প্রধান ও উর্বর, তবে অত্যন্ত জমাট বলিয়া জল সহজে অভ্যন্তর- 

ভাগে প্রবেশ করিতে পারে না) (গ) দোআশ মাটি (14081053011) 
বালুকা, পলি, ক তু গুঠিত এই মৃত্তিক] জলধারণক্ষম 
ও অতিশয় উর্বব। সমভূমির পশ্চিম প্রান্তের মরু অঞ্চলে লবণাক্ত, বালুকাময় 
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ও ধূসর বর্ণের মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। সেচ ব্যবস্থার প্রবতনে এই শ্রেণীর মৃত্বিকা যুক্ত 

অঞ্চজসমূহ শ্তসমৃদ্ধ হইতে পারে । নদীর মোহনায় ও বদ্ীপাঞ্চলে লবণাক্ত 
ও ঘাসের চাপডাযুক্ত জলাভুমির শ্বৃত্তিক! দুষ্ট হয়। উপকূলীয় সমঁমির 
মৃত্তিকা সাধারণতঃ কর্দমময় ও লবণাক্ত । 

(গ) মালভূমি ম্বৃত্তিকা-_এই অঞ্চলের মৃত্তিকা অবশেষ প্রধান। বণে 
তারতম্য অন্থুসারে এই শ্রেণীর মৃত্তিকাকে আবার নিমুলিখিত কয়েকটি ভাগে 
বিভক্ত কর! হয়, যথা-_:১) নাগপুব, সোলাপুব ও আম্দোবাদ দ্বাব। বেষ্টিত 
এক ভ্রিকোণাকার ভূভাগে আগ্নেয়গিবি-নিঃহ্ুত ক্ষয়ীভৃত লাভা দ্বার! গঠিত 
কৃষ। ম্বত্তিক (1২০5৩: ) দুষ্ট হয়। এই মৃত্তিকা নান1 রাসায়নিক গুণযুক্ত 
কর্দমবহুল, ভারী ও প্রচুব জলধারণক্ষম। কার্পাস, জোয়ার, গম, ছোলা, মসিনা 
প্রতৃতি এই মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চলেব প্রধান ফমল। (২) রক্জবর্ণের দো-আশ 

স্বত্তিক (53 1080 )__মালভূমির অবশিষ্ট প্রায্স সমগ্র অংশের মৃত্তিকা 
এই শ্রেণীর । ইত] হাক্কা, বালকাপ্রধান ও জলধাবণেব ক্ষমতাহীন । জলসেচের 
সাহায্যে এই মৃত্তিঝাযুক্ত ভূখণ্ডে ধান, ইক্ষু, কার্পাস প্রভৃতির চাষ করা হম্ন। 

(৩) ইঠ্টরক বর্ণের স্বৃত্তিকা (25010 5০11)-_মালাবারে ও ছোটনাগপুর 
মালভৃমিব পুরপ্রান্তে ঈষৎ রক্তবর্ণের এবং লৌহ ও এ্যালুমিনিয়াম কণিকা য় সমৃদ্ধ 

এই শ্রেণীর মৃত্তকা দেখিতে পাওয়া যায়। (9) কফি অঞ্চলের মৃত্তিকা 
(0০7০6 5911) নীলগিরি ও পঃ ঘাটের ক্রমনিম্ন গান্রে তিউমাস-সমৃদ্ধ পদ্থিল 
অরণ্যপ্তমির মৃত্তিকা দুষ্ট হয়। ইহা কফি উত্পাদনের সহায়ক । 

ভূমির ক্ষয় (5০911 2:951097)--জল ও বাযুর ভ্রুত প্রবাহের ফলে অরক্ষিত 

ভমিভাগের উপরিস্থিত অতি প্রয়োজনীয় মুত্তিকার অতিমাজ্রায় অপসারণকে 
ভূমির ক্ষয় বলা হয়। উঃ: পঃ ভারতের পরতসন্িহিত গ্রদেশে ও দাক্ষিণাত্যের 
মালভৃমিতে ভূমির ক্ষয় এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে । ভূৃমিক্ষয়ের ফলে 
ভারতের রুধিল্মির একটি ক্রমবর্ধমান অংশ কৃষিকাষের অনুপযুক্ত হইয়! 
পডিতেছে এবং বন্ৃস্থানে বন্যার প্রকোপ দেখা দিতেছে । আসাম, উঃ বিহার 
ও উত্তর প্রদেশের কুমফুন অঞ্চলে ভূমির সমপরিমাণ ক্ষয় (918660 €195107) 7 

বিহার, উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রণালী ক্ষয় (00115 
21:095101 ) এবং পাঞ্জাব ও রাজস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে বাযুতাডিত ভূমিক্ষয়ের 

(৬/1৫ 6:০5102) প্রকোপ অধিক | বর্তমানে ভারতের মোট ভূমিভাগের 
প্রায় এক চতুর্থাংশেই (প্রায় ২০ কোটি একর ) ভূমিক্ষয়ের প্রকোপ দেখা 
ফাইতেছে। ভূমিক্ষয়ের কারণ হিসাবে বনোৎপাটন, অতিচারণ, অবৈজ্ঞানিক 
চাষ প্রণালী ও বিবেচনাহীন ভাবে মৃত্তিক অপসারণের কথ উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। ভূমিক্ষম্ ভারতের একটি প্রকাণ্ড সমস্যা, এবং ক্রমশঃ ইহা! 
গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে । উপযুক্ত প্রতিরোধক ব্যবস্থা অবলম্থিত 
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না হইলে অধিকতব শশ্ত উৎপাদন ও ঝুঁমূখী পরিকঞ্জনা দাবা বন্যা লিবোণেখ 
কথা একেবারেই নিবর্থক | ভূমিব ক্সয়প্রতিরোধক ব্যবস্থ। হিস বে 2তন 
অরণ্য রচণা, নিয়ন্ত্রিত চাবণ, বাধুপ্রবাহ-কোবক অরণ্যবলয় রচন্ন। টবজ্ঞানিক 
প্রণালীতে কবিক।য ও ক্ষয়-প্রণালীব পুবণ আশু. কতব্য। 

ভাবতে ভূমিক্ষয়বোধকল্লে বিভিন্ন পঞ্চবাধিকণ পবিকল্পনায় শানাকুপ ব্যবস্থা 
অবলম্বন কা হইয়।ছে । ১৯৫৩ সালে একটি কেন্দ্রীয় ম্ব্তিকা্ঈ স্থব্ত সংস্থা 

স্থাপত হয়, ঠহই। বতাত অবণ্যরচনা, চাবণশে ত্রের শয়ন্ত্র তিক স* বক্ষৎ- 
কল্পে শিক্ষিত কমিদল গঠন, নধী প্বিবননাব মাধ্যমে বন্তা নিয়ন্ত্রণ, পণ্ত্য অঞ্চলে 
ধ।প কাটিয়া ক ষব্যবস্থাব প্রচণন প্রভৃণত ব্যবস্থ। অবলম্বন কবা ভহথ?ছে 

প্রধান প্রধান কৃষিজ ফসলের শ্রেণীবিভাগ 
কৃষিজ ফসল 

1 ] 

থাগ্ধফমল শিল্প ফসল 
€ 709৫ ০1019) (11000050191 01015 ) 

| | 
ভক্ষযশত্য পানীয় ফসল ভেষজফসল অপরাপর খাছ ফসল 
(056729715) (39619899) (11085 41091001105) (1২115011910609195 10০0৫ 

চ1,কফি, তামাক, সিষ্কোন|, আফিং  01095)-- 

| কোকো ইত্যাদি ইত্যাদি শর্খরা, মশল] ইত্যাদি 

পপ. 

| 
শাতিশীতোঞ্ মগুলের গ্রীম্মমণ্ডলের শত্য-- 

শশ্ত-_গম, যব, রাই ধান, ভুট্টা, জোযার, 

যই ইত্যাদি বাজগা গম, ইত্যাদি 

| | ৃ 
তস্তময় শিল্পঞ্চনল তৈলবীজ (011 ১০৪৫5) বিবিধ ফসল (1%15061181760)0: 

(61005 এ -রেডি,তিসি ইত্যাদি 010195)--ববাব ইত্যাদি 

| | | 
গুটিজ্াত তন্ত পাতাজাত তত্ত্ব (.০81 বহিবাবরণ তত্ত (399৮ 
(5০11 9016) 11616)--শণ 9076)-- পাট, 

কার্পাস এাবাকা ইত্যাদি অতমী ইত্যাদি 

প্রধান প্রপ্ধান ক্কদিজ ফসল 
(71117011051 46110016018 1 75100005 ) 

(১) খান্াফসল 
গম (412৪ )-_-গম প্রধানতঃ নাতিশীতোফ্মগ্ুলেই জন্মিয়। খাকে । 

পৃথিবীর অধিকাংশ গম-ক্ষেত্র ৩৫" দঃ এবং ৬০০ উঃ অক্ষাংশেব মধ্যে সীমাবদ্ধ। 
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গম চাষের অনুকূল জবন্ছ।.€ 00780161015 ০01 810৮5108101 

1১58 )--গম উতৎপাদনেব পক্ষে সাধাবণতঃ নিয়লিখ্ত প্রাকৃতিক 

অবস্থা গুলি অন্তকূল-₹১) অস্কুব উদখমৈব সময় 9 বুদ্ধি পাইবাব বালে প্রায় 

২০* হইত 8৯ বৃটিপাত। ্) উত্তাপের পবিমাণ ৫০? ফাঃ হইতে ৭০০ ফাঃ 

পযন্ত হওয়] প্রয়োজন । খা শ্কুব তদগামেব সময় আদ্র ও শীতল আবহাওয়া, 
বা্ধিব সমস শুফ ও মন্দোষ্চ আবহাওয়া, ফসপ পাকিবার অব্যবহিত পুবে 
সামান্য বৃষ্টিপ্যত'ও কাটিবার সময় প্রচুর উত্তাপ, ্যকিবণ ও শুষ্ক আবহাওয়ার 
প্রশ্নোছন | ৪৫ উবব, নখম কাদামাটি, অথব' াবা দে।-আশ মাটি গম 

চামেব পক্ষে উপযুক্ত । রণ বৃড বড কুষি-যন্ধপাতি বাবহার কাববাব ম্বিধার 

জন্য এব* জল্নকাশেব উত্তম বাবস্থাবু ন্য সমতল অথব। কিঞ্চিৎ ঢালু জমিই 

গম চাষেব পক্ষে উপযুক্ত । গম ক্ষেত্রে উপযুক্ত সেচ-ব)বস্থা থাকা 
প্রথ়াজন সর্পগম চাষেব পক্ষে ১১০ট্রি তুহিনমুন্ত দিবসের প্রয়োজন, 

তবে কয়েক প্রকার গম অল্প পিনেই বুদ্ি পাইতে পাবে। রণ গম চাষেব 
জগ্য প্রচ শ্রমিক সববরাহেব প্রয়োজন হয় না। কাবণ বতমানে যন্ত্রপাতির 
সাহক্যেই ভমিকধণ হতে শশ্তকর্তন পযপ্ত প্রায় সমুদয় কার্যত সাধিত 

ভইতেছে।। 

উপপ্রান্তীয্স মণ্ডণে শীতবালে এবং শীতল নাতিশীতোষ মগ্ডলে গ্রীক্মকালে 
গমের চাষ হতয়াথাকে। খতুতেদে উৎপার্দিত গমকে দুই শ্রেণিতে বিশক্ত 

কব" তয়: (ক) শীতকালীন গম ( ৮/177661 ৮71359€ )--শবৎকালে ইহার 
বাক্ত বপন করিয়া গ্রীষ্মকালে শশ্য আহ্নবণ কবিতে হম। উপক্রান্তীয় অঞ্চলেভ 
ইহ[ব চাষ ব্যাপক | (খ) বাসভ্তিক গম (310:1776 %1)6৪8$)-_বসম্ভকালে 

ইার বীজ বপন করিয়! গ্রীষ্মের মেষে লস্ট আহবণ করা হয়। শীতপ্রধান 

নাতিশীতোঞ্জখমগুলেহ ইহাব চাষ ব্যাপক । 

উ্পাদক অঞ্চল (41685 0£ 110005০6010 )--বণ্টন ও ব্যবহারের 
দিক হইতে বিচাব করিলে পৃথিবীব গম-উতপাদ্ক অঞ্চলসমূহকে দ্ুই ভাগে 
বিভন্ত কবা যায়ঃ (১) পশ্চিম ইউবোপের জনবহুল দেশসমৃহ, যথা 
গ্রেটত্রিটেন, ফ্রান্স, গবলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, জার্মানী প্রভৃতি । 
আশ্যন্ববাঁণ চাহিদার অন্কপাতে ইহাদেব উৎপার্দন এত অল্প যে, পৃথিবীর 
অন্যান্ত দেশ হইতে এই দেশগালতে গম আমদানী কবিতে হয়। (২" 
অপেক্ষাকৃত জনবিবল দেশসমূহ, যথা_রুশিয়া, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ 
আমেবিকা, অস্ট্রেলিয়া, গঃ পাকিস্তান ইত্যাদি। আভ্যন্তরীণ চাহিদ। অল্প 
থাকামু বিশেষভাবে বগ্চানীর জগ্তই এই সমস্ত দেশে গমের চাষ হইয়। থাকে । 

ইউরোপ-_দক্ষিণ ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমৃহ প্রচুর গম উত্পাদন 
করে। শীতগ্ুধান সামুদ্রিক জলবাধু-সেবিত উত্তর-পশ্চিম ইউরোপীয় 



৮ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

দেশলমূহের অপেক্ষাকৃত রৌক্রোজ্জল অংশে গমের চাষ ব্যাপক । ব্রিটেন, ফ্রান্স, 
হল্যাও্ড এবং বেলজিয়ামে প্রচুর গমের চাষ হয়। রুশিষ। ব্যতাত ইউরোপীয় 
দেশসমূহের মধে) কেবলমাত্র ফ্রান্সেই সবাপেক্ষা আঁধক পরিমাণে গমের চাষ 
হয়। অপেক্ষাঞ্কত চরমণাবাপন্ন মধা-হউখোপীয় জলবাধুযুক্ত জার্জানী, হাঙেবী, 
রুমানিয়া ও বুলগেবিয়াব সমতপ ভূমিভাগেও প্রচুর গম জন্ষিয়া থাকে। 

রুশিয়1__কুনানিয়। হহতে আরম করিয়। ইউক্রেনের কৃফ্মৃতিকা অঞল 
এরং কাম্পয়ান তুদেব উত্তর দিয়া সাহবেরিয়। পযন্ত বিস্তীণ ভাগে রুশিয়া 
অধিকাংশ গম উৎপন্ন হইয়া থাকে | বতমানে উত্তব রুশিয়া, পুর্ব ও পশ্চিম 
সাইবেরিয়া, ওরেনবার্গ প্রভৃতি অঞ্চলেও গমেব চাষ প্রসাবলাভ করিছাছে। 
গম উৎপাদনে প্াথবীতে সোভিয়েট রুশিয়ার স্থান পথম | কুশিয়ায় বাসন্তিক 
গমের চাষই আধক। কুষ্চসাগরেৰ তীবে অবস্থিত ওডেসা ও খেবসন বলার 
হইতে রুশিয়ার গম বিদেশে খঞ্তানী হয়। 

উত্তর আমেরিকা-__এই মহাদেশের অন্তর্গত ক্যানাডা ও যুক্তবাষ্ট্রে গমের 
উত্পাদন সর্বাধিক। ক্যানাডার অন্তর্গত ম্যানিটোবা, স্তাসকাচুম়্ান ও 

আলবাট] প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম গ্রান্ত দিয়। বিস্তৃত ৭০০ মাইল দীর্ঘ ও ২*০ 
মাইল প্রস্থযুন্ত প্রেয়রী গম-বলয়ে প্রচুব বাসপ্তিক গম উত্পাদিত হয় (মেট 
উৎপাদনের গ্রাম ৯২% )। লবেন্সীয় নিম্মভূমিতে শীতকালীন গমের চাষ 
হয়। শুফ পশ্চিমাঞ্চলেও সামান্য পারমাণে গম জন্মিয়া থাকে । ক্যানাভাব 
উইনিপেগ-ই বিখ্যাত গম-কেন্ত্র। গম রধ্থাণীতে ক্যানাডা পৃথ্থৰীতে 

শীর্ষস্থান অধিকার কবে। পোর্ট মার্থার, চাচিল, ফোট উইলিয়ম, উইনিপেগ. 
মণ্টীল, হালিফযাক্স, ভ্যানকু ভার প্রভৃতি বন্দর হহতে ক]ানাভীয গম যুক্তরাজ্য, 
যুক্তরাষ্ট্র, আফ্রিকা ও স্থদুব প্রাচ্যের দশসমূহে রপ্তানী হয়। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে উৎপন্ন গমের প্রায় এক-চতুথাংশ উৎপাদন 
করে। ক্যানাডার বাসন্তিক গমবলয়ের দক্ষিণাংশ হইতে মিশিনসিপি 

অববাহিকার মধ্যভাগ পধন্ত বিস্তৃত এহ কৃষিবলয়টিতে শীতকাল দীখ ও তীব্র, 
গ্রীষ্মকাল হ্ৃশ্ব ও মৃদু এবং বৃষ্টিপাত মাঝারি ধরণের হওয়ায় এতদঞ্চলে গচুর 
বাসস্তিক গম উৎপাদিত হয়। বাসান্তক গম-বলচ্ছের দক্ষিণাংশে পশ্চিষে 
উ$-পুঃ কলরাঁডে। হইতে পুর্বে গিউহয়ক ও নিউজাসি পযন্ত বিস্তৃত ভূভাগে 
প্রচুর শীতকালীন গম জন্মিয়া থাকে । এই অঞ্চলের অন্তর্গত নেব্রাস্কা, কানসাস্ 
এবং ওকলাহাম। গাজ্যেই গমের চাষ সমধিক। ভূমধ্যসাগগীয় জলবাবুযু্ 
ক্যাপিফোনিয়া, সামুদ্রিক জলবায়ু-সেবিত উত্তর-পুবের রাজ্যসমূহ এবং শুষ্ক 
পশ্চিমাঞ্চলেও সামান্তা পরিমাণে গম জন্মিয়া খাকে। মিনিয়াপোলিসে 

পৃথিবীর সবাপেক্ষা বৃহৎ ময়দার কলসমূহ অবস্থিত । নিউইয়র্ক বদর হইতে 
যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ গম বিদেশে রপ্চানী হয়। 



কুষিকাধ টি 

দক্ষিণ আমেরিক1-_এই মহাদেশের অন্তর্গত আজের্টিনাতে স্বাপেক্ষ। 
অধিক পরিমাণে গম উৎপন্ন হয়। আর্জেন্টিনা পরচুব গন বপ্চানী । বপ্তানী 
ৰন্দব বুয়েনশ আধার্স) কবে। চিলিতেও অল্লাধিঞ গম উত্পপন্ন হয়। 

অস্ট্রেলেশিয়। অস্ট্রেলিয়ার কষিত ভূমিব অর্ধেকে বও অধিক ক্ষেত্র 

প্রধান তঃ বঞ্টাশীব জন্তই গমেব চায হ। অস্ট্রেলিয়াৰ দুটি গম বলয়ই-_ 
একটি দক্ষিণ-পুর্বভাগে (তিক্টোবিয়া! ও নিউ সাউথ ওয়েলস অঞ্চল) এবং 
অপবটি পশ্চিম অস্টেলিয়া প্রদেশেব ভমধ্যসাগবীয় অঞ্চলে মোটামুটি 
১০1-৩০' সমবর্ণবেখার মধ্যে অবস্থিত। অস্টেলিয়াব উৎপন্ন গমের 
উদ্ধত্তাংশ প্রধানত: এণ্ডলেড, সিডনী ও মেলবোর্ন বন্দব দিষা বিদেশে খপ্চানী 
হয়ু। নিউজীল্যাণ্ডের দক্ষিণ ছীপে অবস্থিত ক্যাণ্টাববেবীব সমভৃমিতে 
প্রচুব গম জন্মে। 

উত্তব আফ্রিকার নীলনদেব নিম্ন অণবাহিকায়, ভূমধ্যসাগবীয় জলবাযুঘুক্ত 
মরকে।, আলজেরিয়া ও টিউনিস অঞ্চলে, দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনেৰক 

নিকটবত্ত্খ অঞ্চলে ও পূর্বাঞ্চলে মালভমির (কান কোন অণ্শে গমেৰ 
চাম হয়। 

এশিয়া -জাপান ও চীন দেশের উত্তবাংণে প্রধানত: জেশাভ্যস্তরে 
বাবহারের জন্টই প্রচুর গমেব চাষ হয়। মাঞ্চুরিয়াতেও গমের চাষ হইয়া 
থাকে | সাধারণতঃ ভারতের শুফ ও উষ্ণ উত্তব-পশ্চিমাঞ্চলে ( পুব পাঞাৰ ৪ 

উত্তরপ্রদেশ ) এবং মধ্যপ্রদেশে গমেব চাষ হইয়। থাকে । পশ্ছিম 
পাকিস্তানের সিন্ধু অববাহিকাতে পঃ পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ ) এবং 
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশে জলসেচেখ বাবা প্রচুব গম উৎপন্ন হইতেছে। 

বাণিজ্য (7850০) পৃথিবীতে উৎপন্ন সমগ্র গমের প্রায় ১২০০ 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পণ্য হিসাবে ব্যবজত হয় এবং হহাব প্রায় ৮৮% 

ক্যানাডা ( ২৩% ), যুক্তরা্ট (৪২% ), আজেন্টিনা (১০০০), এবং অস্টরেলিয়। 

(১৩% ), মিলিতভাবে রপ্তানী করিয়া থাকে । গমেক ব্যবসায়ে দঙ্গিণ 
গোলার্ধের গম উত্পাদক স্থানসমূহের বিশেষ স্থবিধা গিয়াছে , কাঁখণ- 

(১) উত্তব গোলার্ধে উ&পাদন অপেক্ষা চাহিদা অধিক, কিন্ত দঙ্গিণ গোলার্ধে 

চাহিদা অপেক্ষা উৎপাদন অধিক | (২) দক্ষিণ গোলার্ধে যখন গম পাকে উত্তর 
গোলার্ধে তখন গম নিঃশেষ হইয় যায়। ফলে তৎস্থাণে গমের দাম বুদ্ধি 
পাম এবং দক্ষিণ গোলার্ধের গম রপ্তানীকারকদেব বিশেষ স্থুবিধা হয়। 

পশ্চিম ইউরোপের শিল্পপ্রধান ও জনবহুল দেশসমৃহ, যথা গ্রেটবিটেন, 
ইতালী, জার্মানী, ফ্রাম্স, বেলজিয়ীম ইত্যাদি সবাপেক্ষা অধিক গম আমদানী 
করে। গ্রেটত্রিটেন তাহার প্রয়োজনীয় গমেব অধিকাংশই কানাডা, 
অস্টেলিয়া এবং আর্জেন্টিনা হইতে লইয়া থাকে । ভারত, চীন, ভাপান 



৮৬. প্রাথমক অর্থ নোতিক ভূগোল 

এবং ব্র।জিলও অল্লাধিক 'গম আমদানী ঝরে | . বিশ্ব-বটপিজো বাবহত গমেবু 

প্রায় ৩০%-ই যুক্তবাজা গ্রহণ করে। 
ধান ( 7২1০০ )__চাউল পর্থিবীর প্রায় অর্ধেক লোকেব প্রধান খাস্থাশস্ত 
ধান চাষের অনুকুল অবপ্থ। ( 001901610105 ০6 8100] 101. £1০০) 

_বান ক্রান্তীয় ও উপক্রান্ঠীয় অঞ্চলে ফগল হইলেও ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলই 
ইার পক্ষে সর্বোম ক্ষেত্র । ধান উৎপাদনের পক্ষে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত 
অবস্থাগু্ল বিশেষ অন্তকুল £ (১) গ্রীক্মকালে ধান গাছ বৃদ্ধিব সময় প্রচুর, 
উত্তাপ ( ৬০০৮০ ফাঃ) এবং পথাপ্তু বু্টিপাত (৪০ -৮৭ ) প্রয়োজন । 

(৩) জন্মাইবার প্রথম অবস্থায় ধান্ঙ্গেত্র প্রাবিত হওয়। দূবকার | (৩) ধানচাষেব 

জিব বহিঃস্তরেব মাটি উবব পলিস্তব দ্বাব1 গঠিত এবং আত্যন্তরীণ স্তবে 

১২ ন" চিত্র-_পৃথিবীর ধান ও গম উৎপাদক অঞ্চলসমূহ 

মাটি কঠিন বা আংিকভ।বে অপ্রবেশ্ত হওয়া] দরকার, কারণ ইহা ধান্তক্ষেত্র 
প্লাবনের পক্ষে স্ববিধাজনক | (৪) ধান জন্মাইবাঁর জন্তয, অস্করকে স্থানাস্তরিত 
কিক রোপণের জন্য, এবং সর্বদা উহার তত্বাবধান্নের জন্ত প্রচুর স্থলভ 
শ্রমিকের আবশ্তক। অপেক্ষাকৃত অল্পঅরমিকযুক্ত অঞ্চলসমূহে বীজ ছডাইয়া 
এবং প্রচুর শ্রমিকযুক্ত অঞ্চলসমূহে রোপণপ্রথায় ধানের চাষ কৰা হয়। 
রোপণপ্রথায় ধান উৎপন্ন হয অধিক, তবে উহার উত্পাদন-ব্যয়ও অধিক হইয়া 
পড়ে। (৫) ধান পাকিবাৰ সময় উষ্ণ ও শুদ্ধ জলবায়ু বিশেষ হিতকর। 

উপরোক্ত অবস্থাগুলি অনুশীলন করিলে প্রতীয়মান হয় যে চাষের অবস্থা 
অনুকুল হওয়ায় মৌন্্মী অঞ্চলের বদ্ীপগুলিতে, নিরক্ষীয় অঞ্চলে এবং 
সামুদ্রিক জলবামুধুক্ত উষ্ণ অঞ্চলে গ্রচুর পরিমাণে ধান জন্গিয় থাকে । 



কষিকা ৮১ 

শ্রেলাবভাগ (001255860907)+-উপরের বণিত অবস্থায় যে সমস্ত 
ধান জন্মিয়। থাকে তাহাকে জলাভূমের ধান (55910071102) বলা হয়। 

উচ্চভূমিতে অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ অবস্থায় আর একএক্ষাব ধান জন্মে। তাহাকে 

উচ্চভূমির ধান (001910 171০6) বল। হয়। ইহাৰ পবিমাণ অতি অল্প। 

মালয় উপদ্বীপেব অবিবানীরা এবং আমেবিকা ও আফ্রিকার উষ্ণমগ্লেব 

আদিম অধিবাসীব1 এইবপ ধানেব চাষ কবিয় থাকে । 

উৎপার্দক অঞ্চল (41685 0£ 19100006101)-_ব্যবহাব ও বণ্টনের 
দিক হইতে বিচাব কবিলে পরথিবীব ধান উৎপার্দক অঞ্চলগুলিকে প্রধানত: 
তিন ভাগে বিভক্ত কব। যায়--(১) দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার অপেক্ষাক্ুত.জুনুবুহত 
দেশসমুহ,। যথা_-ভাবত, পাকিস্তান, চীন, জাপান, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, 
কোবিয়া প্রভৃতি । উপবোক্ত দেশগুলির মধ্যে চীন ধান উৎপাদনে শীর্ষস্কান 
অধিকাব কবে এবং উহাৰ পরেই ভাবত ও পাকিস্তানেব স্থান। চীন, জাপান, 
ভারত এবং পাকিস্তান মিলিতভাবে পৃথিবীতে উৎপন্ন লমগ্র ধানেব প্রায় ৭০% 
উৎপাদন কবে। তবে আভ্যন্তরীণ চাহিদ! প্রচুর থাকায় এই সমস্ত দেশগুলিকে 
বাহিব হইতে অল্পবিস্তব চাউল আমদানী করিতে হয়। (২) দক্ষিণ-পুর্ব, 
এশিয়াব অপ্রেক্ষাক্রুত,জন্বিরল অঞ্চলসুমুহ, যথা_ ব্রহ্ধদেশ, শ্টাম, মালয় ও 
ইন্দোচীন। আভ্যন্তরীণ চাহিদা অল্প থাকায় এই সমস্ত দেশ উৎপাদিত 
ধানেব অধিকাংশই বিদেশে বগ্ানী করিয়া থাকে। (৩) এখিয়] ব্যতীত 
অন্যান্য দেশসমূহ, যথা--(ক) মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি নদীর বদ্ধীপে এবং 
ক্যলিফোনিয়া ও টেক্সাসে , (খ) দক্ষিণ আমেরিকাব ব্রাজিল উপকূলে, ব্রিটিশ 
গিয়ানাতে এবং পেরুব মরু অঞ্চলে, (গ) আফ্রিকা মহাদেশের মরশরু এবং 
সিয়েবালিয়নে , (ঘ) ইতালীব পো নদীর সমভূমিব দক্ষিণ-পুর্বে ১ 
যুগোশ্লাভিয়্াব নিমুভূমিতে , স্পেনেব দক্ষিণ-পুর্ব অঞ্চলে , (ড) অস্ট্রেলিয়া, 
মধ্য আমেরিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্ত এবং রুশিয়াতেও ধানেব চাষ হয়। 
এই অঞ্চসগুলিতে যে ধান উৎপন্ন হয় তাহার অধিকাংশই স্থানীয় চাহিদা 
মিটাইতে ব্যয়িত হয়| উপরোক্ত অঞ্চলসমূহে প্রধানতঃ জলমেচেব সাহায্যেই 

ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

বাণিজ্য ("£৪০)- পৃথিবীতে উৎপন্ধ চাউলেব মাত্র ৭% আত্তর্জাতিক 
বাণিজ্ো ব্যবহৃত হয়। ব্রদ্ধদেশ, শ্যাম, মালয় এবং ইন্দোচীন প্রধান প্রধান 
চাউল রগ্ডানীকারক দেশ। ব্রহ্মদেশের রেক্ুন, বেসিন ও আকিয়ার ) শ্তামের 
ব্যাংকক , ইন্দোচীনেব সাইগুন ও হাইফং চাউল রগ্তানীর প্রধান প্রধান বন্দব। 
সিংহল, মায়, ভারত, জাভা ও জাপান প্রধান চাউল আমদানীকারক দেশ। 
আমদানীকারক বন্দবগুলির মধ্যে সিংহলের কলম্বো, ভারতের কলিকাতা ও 

ঙ 



৮ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল তি 

মাদ্রাজ; ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা। পাকিস্তানের টট্টগ্রীম- এবং জাপানের 
কোবে ও ইয়োকোহা মা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

(২) পানীয় ফমল 
“চা (৭6৭ )-_এক জাতীয় চিরহরিৎ বৃক্ষের পাত] শুকাইয়া চা প্রস্তত 

করা হয়। ও 

চা-চাষের অনুকূল অবস্থা (00150161075 01 €০৬/0) 10 66৪) 

চা-গাছ মূলতঃ উপক্রান্তীয় অঞ্চলের উত্ভিদ। চা-গাছের জন্ম ও বুদ্ধির জন্য 
নিম্নলিখিত অবস্থাগুলিই বিশেষ অন্তকুল : 

(১) দীর্থকালস্থায়ী প্রচুব উত্তাপ (৫৪"--৮০* ফাঃ) এবং পধাপ্ত বুষ্টপাত 

(৬০"-১০০" ) চ|-গাছের বৃদ্ধির ও প্রচুর পাত! উৎপাদনের পক্ষে সহায়ক । 
(২) চা-ক্ষেত্রে উত্তম জলনিক্কাশন-ব্যবস্থ! থাকা প্রয়োজন । কারণ চা-গাছের 

ষ্ 

১৩নং চিন্র_চা উৎপাদক এবং রপ্তানীকারক দেশ ও বন্দরসমূহ 

মূলে জল সঞ্চিত হইলে চারা নষ্ট হয়া যায়। এই কারণে পর্বতের ঢালেই 
সাধারণতঃ চাঁএর চাষ হয়। (৩) হাক্কা, উর্বর, জৈব ও উদ্ভিজ্জ পদ্দার্থ এবং 
লৌহকণিকা-মিশ্রিত দোঁআশ মাটি চাঁচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 

(৪) তৃহিন 'চাঁগাছের বিশেষ ক্ষতি না করিলেও, একর প্রতি চা-এর 

উৎপাদন-হার কমায় । (৫) চা-গাছ জমির উর্বরাশক্তিকে নিঃশেষ করিয়া 
দেয় বলিয়া, মধ্যে মধ্যে চা-ক্ষেত্রে কত্রিম সার দিবার প্রয়োজন হয়। (৬) 



কৃষিকার্য ৮৩ 

চা-পাতা হাত দিয়া তুলিতে হয় বলিয়া, পর্যাপ্ত ও স্থলভ শ্রমিকের সরবরাহ 
অতান্ত প্রয়োজন । | 

উৎপাদক অঞ্চল (1553 ০06 70100061015 )--চ1 সাধারণতঃ ৬৩২” 

উত্তর ও ৮০ দক্ষিণ সমাক্ষরেখা.এবং ৮০" পুব ও ১৪০০ পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখাদ্বারা 
সীমাবদ্ধ অঞ্চলেই সর্থাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর চা" 

উৎপাদক অঞ্চলসমূহকে উৎপাদন ও রপ্তানীর তারতমা অন্থুলাবে সাধারণতঃ 
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর যাইতে পারে । (১) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ- 

সমৃহ-_চা-উৎপাদনে চীন (ইয়াংসি ও সিকিয়াং নদীর অববাহিকার উত্তরাঞ্চল) 
পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। পৃথিবীর শতকরা ৪০ ভাগ চা উ চীন দেশে 
উত্পন্ন হয়, কিন্তু রপ্ধানীব পরিমাণ অতি সামান্ত। ভারত চ।-উতপাদনে 
পৃথিবীতে দ্বিতীয় এবং চ।-রঞ্চানীতে প্রথম স্থান অধিকাৰ করে। ভারতের 
আসাম অঞ্চলেই (ক্রহ্মপুত্র উপত্যক1) চাএর উত্পাদন সবাপেক্ষা অধিক | তবে 
দাঁজিলিং-সন্গিহিত হিমালয়ের পবৰতগাত্রে যে চা উৎপন্ন হয় তাহা অতি 
স্থগন্ধযুক্ত এবং উচ্চশ্রেণীর । দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমঘাট পরতমালার উচ্চতর 
অংশেও চ1 উৎপন্ন হয়। পশ্চিম হিমালয়ের কাংড! উপত্যকায় সবুজ চা 
উৎপন্ন হয়। মধা ও দক্ষিণ জাপানের পার্বত্য অঞ্চলের পুর্ব ও পশ্চিম ঢালে 
প্রচুব চা জন্মে! জাপানে আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য সবুজ চ1 উৎপন্ন হয়। 
ফরমোজার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর চা জন্মে। এখানকার উলং চ] ম্বাদে 
ও গন্ধে অতুলনীযু। এই চ] প্রচুর পরিমাণে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী হইয়] যায়। 
ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত জাভা ঘীপের পশ্চিমাংশে আগ্নেয় পার্বত্য অঞ্চলে 
চাজন্মে। জাভার চা নিকৃষ্ট শ্রেণীর । অধুনা মাত্র ্বীপের উত্তর-পুবাঞ্চলেও 
উচ্চশ্রেণীর প্রচুর চা উৎপন্ন হইতেছে। সিংহলের দক্ষিণ দিকের পাবত্য 
অঞ্চলে প্রচুর চা জন্মে। পূর্ব পাকিস্তানের শ্রহট্ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে সামান্ত 
পরিমাণে চা উৎপন্ন হয়। (২) আমেরিকা--দক্ষিণ-পুর্ব ব্রাজিল, ক্যালি- 
ফোনিয়া ও দক্ষিণ ক্যারোলিন প্রভৃতি অঞ্চলে জলবায়ু অনুকূল হইলেও, স্থলভ 
ও দক্ষ শ্রমিকের অপ্রাচুর্য-হেতু চা-এর উৎপাদন অতি সামান্ত। (৩) অন্যান 

ঘঞ্চললমূহ__পুর্ব আফ্রিকা, মাদাগাস্কার, ফিজি, ট্রাম্পককেশিয়া, জ্যামেইকা, 
দক্ষিণ ত্রন্ধ, ট£কিং, প্রণালী উপনিবেশ প্রভৃতি অঞ্চলেও সামান্য পরিমাণে চ। 
উৎপন্ন হয়। 

বাণিজ্য ৪৫০)- চা-রগানীতে ভারত পৃথিবীতে প্রথম এবং সিংহল 
ছিতীয় স্থান অধিকার করে। চীন, জাপান এবং জাভাও ৮ রপ্তানী করে। 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, ক্যানাডা, অঙ্্রেঁলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, মিশর ও দ: আফ্রিক! 
চা-এর প্রধান আমদানীকারক দেশ। বর্তমানে রুশিয়] চা-উৎ্পাদনে শ্বাবলদ্বী 
হইবার চেষ্টা করিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে লগ্ডন চা-এর প্রধান ক্রয়বিক্রয়-বেন্তর। 



৮৪  শ্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 
ষ্ক্ 

ভারতেব কলিকাতা, কোচিন ও "মাদ্রাজ; সিংইঞ্ের-কক্স্থো। এবং 
ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা বিখ্যাত চা-রপ্তার্দীর বন্দর. 

চা-এর শ্রেণীবিভাগ (0199514708607) 01 (6৪)-বহ্ির্বাণিজ্যে যে 
সমস্ত চা ব্যবহৃত হয় তাই। প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীর_কালো চাঁশ সবুজ চা 
ইহাদের পার্থকা চা তৈয়ারাব প্রণ'্গীব উপক্ল নির্ভব কর্থে ভাবত, পিংহল 
এবং ইন্দোনেশিয়ায় প্রধানত £ কালো চ। প্রস্তুত কু? জাপান প্রচুব পরিমাণে 

সবুজ চা গ্রস্ত কবে। চীণদেশে কালো ও সধুজ চা গ্রায়-সমপবিমাণে 
উৎপন্ন হয়] ০7 রা - 
কফি (0০£5৪)--কফি এক জাতীয় উদ্ভিদেব ফল। 

১৮ কফি চাষের অনুকুল অবস্থা (0০7701610779 ০1 £:০ঠ 102 
০০:6০)-চ1-এর ন্যায় কফিও উষ্খমণ্ডলেব ফসল । কফি চাষেব পক্ষে 

১ 
্ 22 । 
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১১ মস্ত সপ হা ০১, জলির রন নহি আরব +১- ্ রি ঁ 

[০১০৬৯ ৯১১ ভেলেতুমেলা 

কোবিদ” ১ ”% রম খু রি 
তারি / € %* ৬ নি 

উর রি: ত্রাজিলঃ নিয় ভার,” * 

১৪নং চি্্র--কফি উৎপাদক অঞ্চলসমুহ 

নিয়্লিখিত অবস্থাগুলি বিশেষ অনুকুল £--(১) বাৎসরিক গড উত্তাপ অস্ততঃ 

৭০ ফাঃ এবং উত্তাপেব তারতম্য ৪১ ফাঃ--৯৫* ফাঃএর মধ্যে হওয়া 

প্রয়োজন । (২) প্রচুব বৃষ্টিপাত (৮৫ হইতে ১২০" পর্যস্ত ) কফি চাষে পক্ষে 
বিশেষ উপধোগী। গাছে বৃদ্ধি এবং ফল ধরিবাব, সময়ই বেশী বৃষ্টিপাতে 
প্রয়োজন । (৩) ককফিক্ষেন্র উর্বব জৈব ও উদ্ভিজ্জপদার্থযুক্ত হওয়] দবকার। 
ক্ষেত্রেউত্তম সার দিবার এবং জলনিকাশের স্ববন্দো বন্ধ থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। 

(৪) তৃহিন, প্রধব রৌদ্র এবং প্রবল বাত্যা কফি গাছেব পক্ষে ক্ষতিকারক । 
সেই কারণে কফিগাছ, অন্ততঃপক্ষে চাবা-অবস্থায়, অন্থান্ত গাছের ছায়ায় অথবা 
আচ্ছাদিত অবস্থায় রাখা গ্রয়োজন। (৫) ফল পাকিবার ও তুিবার সময় 
প্রচুর ্ুধকিরণ এবং শুফ আবহাওয়া আবশ্তক | (৬) ফল তৃলিবার ভন্ 
এবং ফলেব বীজকে চূর্ণ কবিয়া পানীয় কফি গস্তত করিবার জন্য প্রচুর সুলভ 
শ্রমিকের আবশ্ঠক | (৭) উচ্চতর ভূথণ্ডে উত্তম্থাদযুক্ত কফি গ্রস্ত হয়। 



কৃষিকার্ধ ৮৫? 

কফি-গাছেঞ্ু বৃদ্ধি এবং ফলধা রূণের জন্য তিন হইতে পাচ বৎসর পর্যন্ত 
সময়ের প্রয়োজন? কফি-গাছে একবাব ফল ধরিতে আরভ করিলে ইহ! 
একযোগে প্রায় ত্রিশ বসব যাবৎ ফল দিতে থাকে । ফলেব কীজগুলিকে বৌদ্রে 
'ও ছায়াম্ন শুকাইয়! পরে উহাকে অল্প আচে তাজিয়া কফি প্রস্তুত কব। হয়। 

উৎপাদক জর্চল (4125 0£ 1:00006107,)--কফি চাষের উল্লেখ- 

যোগ্য ক্ষেত্র গুলি সাধা রণত£/উষ্জমগ্লেব অন্তর্গত মহাদেশগুলির পুর্ব প্রান্তের 

পর্বতগাত্রে অথ্ব। মালভূমির ঢালে অবস্থিত। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে 
সর্বাপেক্ষা জুধিক পবিমাণে (পৃথিবীব গ্রায় ৬০০) কর্ষি জন্মিয়। থাকে। 
দক্ষিণ ব্রাজিলের সাওপলে৷ অঞ্চলেই ব্রাজিলেব অধিকাংশ কফি জন্মিয়া থাকে । 

দক্ষিণ আমেবিকার কলম্ষিগ্া, ভেনেুয়েলা, হকুয়েডব, গিয়ানা এবং বলিভিয়। 
বাজ্যে, মেক্সিকোয় , মধ্য আমেরিকার গুয়াটেমালাঁ, স্তান স্তালভেডব, ও 
কোস্টারিকায়, পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জ্য।মেইক1 ও হাইতীতে 
মাফ্রিক।র কেনিয়া, লাইবেবিষ।, ট্যাঙ্গানিক। ও আঙ্গোলাতে, মিংহলে, 
জাভায়, আরবের ইয়েমেন প্রদেশে ও ভারতের দশিণাংণে কফি উৎপাদিত 
হয়। দক্ষিণ আববেব ইয়েমেন প্রদেশের “মোক” কফি পৃথিবীপ্রসিঙ্ধ। তবে 

জলসেচ ব্যবস্থার অপ্রাচুর্ধ, যানবাহনের অস্থবিধা, অত্যধিক কবভাব এবং 
এ[সনতন্ত্রেব অব্যবস্থ' প্রভৃতি কারণে মোকা কফিব উত্পাদন অতি সামান্য । 

পৃথিবীতে উৎপন্ন সমগ্র কফিব প্রায় ৭৫ ভাগই দক্ষিণ আমেবিক1 উৎপাদন 
করিষা থাকে। 

বাণিজ্য (7%546)-_পৃথিবীব বহির্বাণিজ্ো ব্যবহৃত কফির প্রায় ৬%ই 
ত্রাজিল রপ্তানী কবিয়া থাকে । কলঙ্বিঘ্না, পুণভারতীয দ্বীপপুণ্র, মৃধ্য 
আমেপিকা, পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা, ভেন্জুয়েলা, ভাবত প্রভৃতি 
দেশও কফি রপ্তানী করিয়৷ থাকে । পৃথিবীতে উৎপন্ন কফির অধেকেবও অধিক 
মাক্িন যুক্তরাষ্ট্র আমদনী কবে। ফ্রান্স, জার্মানী, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড সুইডেন, 
বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশও প্রচুর পরিমাণে কফি আমদানী কখে 

»(৩) অপরাপর খান্ত ফসল 

চিনি (5958:) নান প্রকার গা ' বস হইতে চিনি প্রস্তত হয়। 
তবে গ্রীন্ম প্রধান দেশে প্রধানতঃ ইক্ষু এবং নাতিশীতোঞ্চ অঞ্চলে বীট হতে 
অধিক চিনি উৎপন্ন হইয়। থাকে । বর্তমানে পৃথিবীতে উত্পাদিত মোট চিনির 
প্রায় $ ভাগ ইক্ষু হইতে ও ঠ ভাগ বীট হইতে উৎপন্ন হইতেছে । 

ইন্কু (55188:০5156)- ইক্ষু ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফলল। 
ইন্কু চাষের অনুকূল অবস্থা! (0009:5098 ০৫ 82০৯৫ £০7 

988৪002০)-্নিয়লিখিত অবস্থাগুলি ইক্ষু-চাষেছ পক্ষে অন্গকৃল £ (১) সারা 



৮৬ প্রাথমিক অথনৈতিক ভূগোল 

বৎসর ধরিয়া প্রচুর উত্তাপ প্রয়োজন । ; গ্ীক্মের গড়উত্তাপ-৬**৮০৭ ফাঃ 
পর্যন্ত হওয়। দরকার । (২) বাধিক গড়-বৃষ্টিপাত ৪০*-৭০" পর্যন্ত হওয়া! দরকার । 
বৃষ্টিপাত ইহা অপেক্ষা অল্প হইলে জলসেচব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়? 
অত্যধিক বুষ্টি হইলে ইক্ষুর রস পাতলা হয় এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর ইক্ষু জন্মিয়] থাকে। 
(৩) চুন ও লবণ যুক্ত ফাপা, উর্বর, দো-আাশ্ মাটি ইচ্ু "চাষের উপযোগী । 
জমিতে মাঝে মাঝে সার দিবার বন্দোবস্ত গার ভাল। ইঙ্ষু ক্ষেত্রে 
জলনিফাশনের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক । (৪9) ইক্ষু ক্ষেত্র দঁহিনমুক্ত হওয়া 
প্রয়োজন। (৫) ফসল পাকিবাব ও কাটিবার সময় আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত 
শু ও রৌদ্রযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। (৬) প্রচুর স্থলভ শ্রমিকের আবশ্তক | 
(৭) সমুদ্রবাুর প্রভাব ইক্ষু-চাষের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় না হইলেও 
বিশেষ অন্কুল। উপরোক্ত অবস্থাগুলি হইতে বুঝা যায় যে, যে সমস্ত স্থানে 
ধান-চাষ হইতে পারে সেই সমস্ত স্থানে ইক্ষু জন্মে। কিন্তু ইক্ষুক্ষেত্রে জল 
দাডাইলে ইক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। ক্রান্তীয় নিয় অঞ্চল, বিশেষতঃ ক্রাস্তীয় ছীপপুঞ্ 
এবং উপকূলাঞ্চল, ইক্ষু চাষেব পক্ষে আদর্শস্থানীয়। 

উৎপাদক অঞ্চল (47685 ০? 71000061017)--পথিবীর ইক্ষু চাষের 

প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগুলি মোটামুটি ৩০" উঃ এবং ৩০* দঃ অক্ষাংশের মধ্যে 
অবস্থিত। ভারত, কিউবা, জাভা, হাওয়াই, পোর্টোরিকো, ফিলিপাইন 
দ্বীপপুঞ্জ, মরিসাস, ক্ুমাক্রা ও জ্যামেইক1 ইক্ষ-চষের প্রধান কেন্দ্র। চীন দেশ্রে 
দক্ষিণ-পুর্ব উপকূলে; ব্রাজিলের উষ্ণ ও আর্দ্র পুর্ব উপকূলে ; যুক্তরাষ্ট্রের 
উপসাগরীয় অঞ্চলে ও মিসিসিপির বদ্বীপে; আফ্রিকার নাটালে ও মিশরে , 
অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডে; এবং ডোমিনিক1 ও ফরমোসাতেও ইক্ষু উৎপন্ন হয়। 

ইক্ষ-উত্পাদনে ভারত প্রথম এবং কিউব] দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। 

কিন্ধু জাভা, মরিসাস প্রভৃতি দেশের তুলনায় ভারতের একর-প্রতি উৎপাদন 

অতি সামান্য । একর প্রতি ভারত মাত্র ১৫ টন, কিন্ত কিউবা ১৭ টন, জাভা 
৫৬ টন ও হাওয়াই ৬২ টন ইক্ষু উৎপাদন করে। 

বাণিজ্য (7'£506)-_কি উবা, ব্রাজিল, হাওয়াই, অঙ্ট্রেলিয়া, জাভা, 
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্ণ, ফরমোসা, মবিসাস, পোর্টোরিকো, জ্যামেইকণ ও মিশর 
ইক্ষ-চিনি রপ্তানী করে; যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য, জান্নানী ও ইউরোপীয় দেশসমূহ 
এবং জাপান ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশ প্রচুর পরিমাণে ইক্ষ-চিনি 
জামদানী করে। ভারত ইক্ষু-উৎপাদনে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেও, 
আভ্যন্তরীণ চাহিদ। গ্রচুর থাকায় উৎপন্ন চিনির অতি সামান্ত অংশই বিদেশে 
রপ্তানী করিতে পারে । 

(খ) ৰীট (50£8: %০০6)--বীট নাতিশীতোফ্মগ্ডলের ফসল। এই 

গাছের মূল হইতে চিনি উৎপন্ন হয়। 



কৃষিকার্ষ ৮৭ 

বীট চাষের অনুকুল অবস্থ](0:07016005 ০£ £০৮0]) 1601 87881" 

ঢ০০$)--নিয়লিখিত অবস্থাগুলি বীট চাষের পক্ষে অন্থকূল :--(১) গ্রীষ্মকালীন 
উত্তাপ গড়ে ৬৭৭২” ফাঃ হওয়া প্রয়োজন । (২) গাছের প্রাথমিক বৃদ্ধির সময় 

যথেষ্ট বুট্টিপাত (২০*-৪"), এবং প্রান্ধ ৫ মাস কাল উষ্ণ আবহাওয়ার প্রয়োজন । 
স্যকিরণ অধির্ক হইলে বীটেব মূলে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। (৪) চুন- 
সংযুক্ত, 1 উর্বর দো-আশ মাটি বীট চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 

১৫ নং চিত্র _ পৃথিবীর ইক্ষু ও বীট উৎপাদক অঞ্চজলসমূহ 

প্রতিবংমরই বীটেব জমিতে সার দিলে ভাল হয়। (৫) বীট তুলিবার জন্য 
প্রচুর হ্যালোকঘুক্ত দিন প্রশস্ত । (৬) প্রচুর নিপুণ ও স্থলভ শ্রমিক সরবরাহেব 

প্রয়োজন। মহাদেশীঘ় জলবাযুযুক্ত অঞ্চলের যে সমস্ত স্থানে বৃষ্টিপাত নিতান্ত অল্প 
নহে এবং যে সমস্ত অঞ্চল জনবহুল, সেই সমস্ত স্থানেই বীটের চাষ হইয়া! থাকে । 

উত্পার্দক অঞ্চল (১7685 0£ 1:0010061078)__বর্তমীনে ইউরোপে 

ফ্রান্দের পশ্চিম প্রান্ত হইতে আর্ত করিয়া হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মানী 
(ম্যাগডেবার্গ সন্নিহিত অঞ্চল), চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড ও কুমানিয়ার 
মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম রুশিয়ণ, ট্রান্স-ককে শিয়া, পশ্চিম সাইবেরিয়া, এবং 

দক্ষিণ, ও মধ্য রুশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে বীটের চাষ হইতেছে। দক্ষিণ 
স্থইডেন, ডেনমার্ক ও এইতালীতেও বীটের চাষ হইয়া থাকে । বর্তমানে বীট 
উৎপাদনে সোভিয়েট রুশিয়ার স্থান সর্বোচ্চ । যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাভার প্রেয়রী 
অঞ্চলেও অল্প পরিমাণে বীটের চাষ হয়। 

বাণিজ্য (7:৭০) বাট প্রধানত: স্থানীয় প্রয়োজনেই উৎপন্ন ও ব্যয়িত 
হইয়া থাকে । কাজেই আত্তর্জাতক বাণিজ্যে ইহার তেমন প্রসিদ্ধি নাই। 
চেকো্সোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড এবং হাঙ্গেরী ব্যতীত অন্তান্ত বীট-উৎপাদ্দক 
অঞ্চলগুলি গ্ব স্ব উৎপাদনের অধিকাংশই আভ্যন্তরীণ চাহিদা! মিটাইতে ব্যয় 
করে বলিয়! উহার] বীট চিনি বিদেশে রপ্তানী করিতে পারে না। যুক্তরাজাই 
সর্বাপেক্ষ। অধিক পরিমাণে বীট চিনি জামদানী করে। 



৭ হজে  "প্রাথামক অথকঃনাত্ধক ভগোল 

.£8) - তত্তময় শল্প ফসল 

কির্পাস (0০৫০০)- কার্পাসু' ক্রান্তীঘ ও উপত্নীয় অঞ্চলের..ফসল। 
কার্পাস চষের অনুকূল অবন্থ! (088810০5, ০0£ 8:০৬ 01 

০০০ )_কার্পাস চাষের পক্ষে নিয়পিখিত অরস্থাগুলি বিশেষ অনুকুল £-_ 
(১) অঙ্কুরোদগম ও প্রাথমিক বৃদ্ধি সময়.২০" হচ্ছে ৪৭" পযন্ত বৃষ্টিপতি এবং 
গাছে গুটি ধরিবার পর ক্রমক্ষীয়মাণ বৃট্টিপাত। (২) অস্কুরোদগক্কমর সময় গড়- 
উত্তাপ প্রায় ৭৫০ কাঃ। প্রাথমিক বৃদ্ধির সময় ক্রমবর্ধমান তাপ, এবং গাছ পূর্ণতা! 
প্রাপ্ত হইলে গ্গীয়মাণ তাপ বিশেষ কার্ষকরী।: (৩)-উত্তম শ্রেণীর আশ 
জন্মাইতে হইলে গুটি বাহির. হইবার পর হইতে পধাণ্চ উজ্জল হুর্যকিরণ ও 
শুক আবহাওয়া ।, (৪) ওটি তুলিবার সময় অপেক্ষাকৃত শুফধ আবহাওয়া। 
৫) উর্বর, হাক, লবণীত্ত, চুনসপ্পরন ও জলনিফ্কাশনক্ষম গভীর দো-আশ মাটি। 
মাটি সর্বদা আর্দ্র থাকা প্রম্নোজন, তবে জলদ্বার] পরিপ্ুত হইলে গাছ মরিয়া 

যায়। (৬). জমিতে মধ্যে মধ্যে সার দিবার ব্যবস্থ!। (৭) উত্তম শ্রেণীর 
কার্পাস চাষের জন্ত প্রায় সাত মাস কাল তুহিনমুক্ত আবহাওয়া) সামুত্রিক 
বাতাস কার্পাস গাছের ু্টিনাধন, করে, এজন্ত সমুদ্র-সন্লিহিত অঞ্চলসমূহেই 
সর্বোত্তম কার্পাসের চাষ হয়। (২) কার্পাসের চাষ, জমির তত্বাব্ধান এবং 

গুটি তুলিবার জন্য প্রচুর জনমজুরের সরবরাহ । 

ঝ্েণী বিভাগ (018551110861017)-_-আশের দৈর্ঘা, হুক্গাতা, মস্থণতা, 

ওজ্জলা, রং, দৃঢ়তা প্রভৃতি বিচার করিয়া কার্পাসকে সাধারণতঃ নিয়লিখিত 
চারিটি বর্গে ভাগ করা হয়। ১ম বর্গ: তত্তর দৈর্ঘ্য ১৩'-২$"। উহা প্রায় 
রেশমের ন্তায় কুম্্ম ও মন্থণ | ওজ্ৰল্য ও দৃঢ় তায়ও অদ্বিতীয় । ইহাকে দীর্ঘতন্ত 
বা লাগরদ্বীগীয় কার্পাস বলে। মিশর, প্রতীচ্য দ্বীপপুঞ্জ, এবং যুক্তরাষ্ট্রের 
জঙ্জিয়া, ফ্লোরিডা ও দক্ষিণ কা|রোলিনায় ইহার চাষ হইতেছে। ২য়ব্গ: 

তন্তুর দৈর্ঘ্য ১১-প উপরে । প্রকৃতপক্ষে ইহ1 হইতেছে অধ্যতন্ত বা মিশরীয় 

কার্পাস। মিশর, পেরু, উঃ ব্রাজিল, এবং পুর্ব আফ্রিকার উগাণ্ডা ও 
ট্যাঙ্গানিকার অধিকাংশ কার্পাসই এই বর্গের 1 ৩য় বর্গ £ তন্তর দৈর্ঘ্য ৯1-১৪%। 
ইহা হইল ত্ৃস্বতন্ত বা উচ্চভৌমিক কার্পাস। যুক্তরাষ্ত্, ব্রাজিল, 
আর্জের্টিনা, রুশিয়। প্রভৃতির অধিকাংশ কাপাসই এই জাতীয়। চীন ও 
আফ্রিকায় যে কার্পাদ জন্মে তাহার একাংশও এইরূপ । ৪র্থ বর্গ :--তন্তর 
দৈর্ঘ্য ৪" ইঞ্চিরও কম। ইহাকে খর্বতন্ত কার্পাঁস বলা চলে। চীন, ভারত 
এবং প্রাচ্যের অনান্য স্থানের অধিকাংশ কার্পান এই বর্দের। | 

উগ্পারদক অঞ্চল (41585 ০£ 7০000061012 ) উত্তর আমেরিকা 

মহাদেশের যুক্তরাষ্ট্রই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কার্পাস উৎপাদন 



কর্ষিকার্য ৮৯, 

করে |. যুক্তরাষ্ট্রের রা'্পাসবলয়টি এ রাজ্যের, দক্ষিণ-পুর্বাংশের উপসাগবীয় 
জলবাধুসেবিত় অ্গীয্দূরি অন্তর্গত । এই বলযটি পশ্চিমে ২৩+ সম্বর্ষণবেখা, 
দক্ষিণে ৬০! সম্বর্ধণরেখা, উত্তর -৭৭ ফা: জুলাই সমোষ্বেখা (এই বেখার 
দক্ষিণাংশে বসে প্রায় ২ দিন তৃহিনমুক্ত আবহাওয়া বর্তমান ) এবং 
পুবে প্রায় আটপাট্টিক উপরুলুরেখার দ্বারা আবদ্ধ। এই বলয়টির অন্তর্গত 

টেকসাস ও আলাবামার কফ মূর্তিকা অঞ্চল এবং মিসিসিপি অববাঠিকাব 
পলিসমৃদ্ধ অঞ্চলেই কার্পাসের উত্পাদন সবাপেক্ষা অধির্ক। যুক্তবাষ্ট্রের কার্পাসেব 
অর্ধিকাংশই হৃম্বতন্ক উচ্চভৌমিক কার্পাস, তবে মিসিসিপি অববাহিকা এবং 
দক্ষিণ ক্যার্টরালিনায় দীর্ঘতন্ধ কার্পাসেরও চাষ হইয়! থাকে । এই কার্পাস- 
বলয়ুটিব বহিভূতি ক্যালিফোনিয়াব ইম্পিরিয়াল অববাহিকা এবং আবিজোনার 
সল্ট নদীব অববাহিকায় মিশবীয় ও দীর্ঘতন্ত কার্পাসের চাষ অধিক। 
শবৎকালে অত্যরিক বুষ্টিপাত এবং মৃত্তিকা অনগববতাহেতু উপসাগবীয় 
উপকূলাঞ্চলে এবং দক্ষিণ ফ্লোবিভায় কার্পাসেব চাষ অগভ্ভব। মেক্সিকোতে 

১৬নং চিত্র--পৃথিবীর কার্পাদ উৎপাদক অঞ্চলদমূহ 

প্রচুর কাঁর্পাসেব চাষ হয়। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল, পেরু ও আর্জের্টিনার 
উত্তরাঞ্চলে কার্পাসের চাষ হয়। এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত ভারতে 

প্রধানত: হম্ব তত্তযুক্ত ও পাকিস্তানে ( পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে ) দীর্ঘ 
এবং মধ্যম তত্তযুক্ত কার্পাসের চাষ হয়ঃ চীন দেশের হোয়াংহে! ও ইয়াংসি 

নদীর 'অববাহিকার় এবং উত্তরের সমভূমিতে কার্পান জন্মে । চীন দেশে 
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উৎপাদিত অধিকাংশ কার্পাস আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে ব্যবহৃত হয় । 
চোজেন, তুরস্ক, ইরান এবং ইরাক ও সামান্য পরিমাণে কার্পাস উত্পাদন করে । 
সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে কার্পাসের উৎপাদন অতি সামান্ত। একমাত্র 
রুশিয়াই (২য়) তাহাব আভ্যন্তরীণ চাহিদাব প্রান অনুরূপ পরিমাণ কার্পাস 
জন্মাইয়] থাকে । মোভিয়েট মধ্য এশিয়াব উজবেকিস্তান, এবং ককেসাস, 

ক্রিমিয়া ও ইউক্রেনেব দক্ষিণাঞ্চল কার্পাস চাষেব পক্ষে অন্ুকুল। আফ্রিকা 
মহাদেশে অবস্থিত মিশরের নীলনদেব অববাহিকায় প্রচুব পরিমাণে কার্পাস 
জন্মে | স্থান, উগাণ্ডা, ট্যাঙ্গানিকা, নাইজেরিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার 

সম্মেপনে ও প্রচুব কার্পাস জন্মিযা থাকে। অস্ট্রেলিয়ার ক্রান্ঠীয় অঞ্চলে, 
বিশেষতঃ কুইন্সল্যাণ্ড বাজোও কার্পাসের চাষ হয়। 

বাণিজ্য (50০) বহিবাণিজোর পুণ্য হিসাবে ব্যবহৃত কপালের টে 
৫০%ই যুক্তবাষ্টু তাহাব নিউ অএলিয়', শ্যাভানা ও গ্যা গ্যালভেস্ট 

বিদেশে রুপ্ানী করে। পাকিস্তান, মিশর, ত্র ব্রাজিল, পেরু, শা ্ 
হা দেশও ক।পুস্ থা নী করে। মিশরেব আলেকজ্যান্রিয়, পা পাকিস্তানেব 

৯৫৫. তারও ঠক, খযেম্পাকেড। এর, তু 

মল ওঞাক, পা এল দর উল জাগি 

বন্দর। যুতরাজা, জাপান, চীন, জারজ, ্াঙ্গ। এবং ইতালী ইতালী প্রচুব পরিমা; পরিমাণে 
কাস আমদানী করিয়া থা কে। মিশর ও পাকিস্তান হইতে ভারত 
উচ্চশ্রেণীর কার্পাস অ | 

পাট (0৮০ )---পাট ক্রান্তীয় অঞ্চলে একচেটিয়া সম্পদ । 

পাট চাষের অনুকূল অবস্থা (00700160079 0£ 80৬76] 101 
186৪ )-_পাট চাষের জন্য পিম্নলিখিত অবস্থাগুলি বিশেষ অস্ুকুল--(১) বাধিক 
গড উত্তাপ ৮০” ফাঃ-এব অধিক হওয়া প্রয়োজন। (২) বুঠিপাত ৮**-বও 

অধিক হওয়] বাঞ্চনীয় । তবে বীজবপনের সময় এ চারার প্রাথমিক বুদ্ধিকালে 
প্রবল বুষ্টিপাঁত পাট-চাষেব পক্ষে ক্ষতিকাবক। (৩) উর্বর পলিমাটি ব। দো- 
আশ মাটি পাট-চাষের বিশেষ উপযোগী । (৪) যে সমস্ত নিয় সমতল ক্ষেতে 

জল জমিতে পারে সে সমস্ত ক্ষেত্রই পাট-চাষের অনুকূল্তা। কিছু পাট উচ্চ- 
ভূমিতেও জন্মে। (৫) বাতাসের আপেক্ষিক আর্জুত1 অধিক হওয়া পাট-চাষের 
পক্ষে অন্ুকূল। (৬) পাট-চাষের জন্য প্রচুর সুলভ ও দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন। 
অত এব ক্রান্তীয় অঞ্চলের যে সমস্ত স্থানে লোকবসতি ঘন, বৃষ্টিপাত ও উষ্ণত। 
অধিক এবং মৃত্তিক1 পলিসমৃদ্ধ সেই সমঘ্ত অঞ্চলেই প্রচুর পাট-চাষ হয়। পাট 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বহিরাবরণ তন্তু । 

উদ্পাদক অঞ্চজ (4১:6৪৪ ০£19:000০0০:)--পাট ক্রান্তীয় অঞ্চলের 

ফসল হইলেও গঙ্গার ব-দ্বীপাঞ্চলেই ইহার চাষ সর্বাধিক । এই অঞ্চলের 
অন্তর্গত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বঙ্গদেশ, আসাম, বিহার ও উভিস্তায় এবং পুর্ব- 
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পাকিশ্ডানের ঢাকা, ময়মনসিংহ, জ্িপুরা, : ফরিদপুর, পাবনা, বগুড়া এবং 
রাজসাহী জেলাতেই ব্যাপক ভাবে পাটের চাষ কর] হয়। সম্প্রতি ভারতের 
উঃ প্রদেশের সুরাই অঞ্চলে এবং মাদ্রাজ ও কেরালা -রাঁজ্যও পাটের চাষ 
করা হইতেছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট ও পাকিস্তান মিলিতভাবে সমগ্র পৃথিবীর 
উৎপাদনের মোট ৯৫ ভাগ পাট উত্পাদন করে-_তদ্মধ্যে পুর্ব-পাঁকিস্তানই 
৭০-৭৫ ভাগ। পূর্ব-পাকিস্তানের পাট অতি উচ্চশ্রেণীর। সিংহল, ফরমোসা, 
চীন, মালয়, মিশর, শ্যাম, ইন্দোচীন, ব্রাজিল, মেক্সিকো, প্যারাগুয়ে প্রভৃতি 
দেশেও পাট বা পাটজাতীয় উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হইতেছে । বর্তমানে পৃথিবীর বহু 
দেশেই পাট উৎপাদনের প্রচেষ্টা চলিতেছে । 

বাণিজয 0:৪০)- পাকিস্তান পাটের প্রধান রপ্তানীকারক দেশ। এই 

দেশের চট্টগ্রাম ও চীলন] বন্দর হইতে গ্রচুর পাট ভারত, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, 
যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স, ক্যানাভা, জাপান, ইতালী এবং আর্জেন্টিনাতে ব্ুপ্তানী 
হইয়া যায়। ভারত হইন্তত পাটজাত সামগ্রী-চট, থলে প্রভৃতি 
রপ্তানী হয়। 

পাটের পরিবর্ত সামগ্রী (97051160665 101 1066)-- আজ পর্যস্ত 

পাটের নানাবিধ পরিবর্ত সামগ্রী আবিফৃত হইয়াছে । ইহাদের মধে) রুশিয়ায় 
শণ; যুক্তরাষ্ট্রে কাগজের থলে; যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী প্রভৃতি দেশে কাষ্ঠটমণ্ড হইতে 
প্রস্তুত তন্ত; জাভায় রোজেলা তন্ত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । সম্প্রতি চুকাই 
বৃক্ষের আশ হইতে পাটের পরিবর্ত দ্রব্য উত্পাদনের জন্য ভারতে গবেষণা 
চলিতেছে । তবে এই সমস্ত পরিবর্ত সামগ্রীর বাণিজ্যিক সাফল্য এখন 
নিরূপিত হয় নাই | 

গু (76101) কয়েক শেণীর শণের পাতা হইতে তন্তু গ্রস্তত হয়। 

শণের তত্ত অত্যন্ত দুঢ। ইহার দ্বারা প্রধানতঃ রজ্জব, ক্রিপল, চট প্রভৃতি 
প্রস্তুত হয়। 
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1677১)-_অতসীর ন্তায় বীজ এবং তন্তর জন্য শণের চাষ হয়। নাতিশীতো 
অঞ্চলে প্রধানতঃ তন্তুর জন্তই ইহার চাষ হইয়] থাকে৷ ততন্তর জন্ত চাষ কর 
হইলে উর্বর দো-আশ মাটি, ১৫*-৩০" বৃষ্টিপাত, ৩৫৭৫৫০ ফাঃ উত্তাপ, 
আর্্ আবহাওয়1 ও প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। 

উগুপাদদক অঞ্চল (41558 ০£ 7০060 )-_রুশিয়া সর্বাপেক্ষা 

অধিক পরিমাণে শণের চাষ করে । ইতালীতে সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর শণ উৎপক্ন 
হয়, তবে ইতালীর উৎপাদন অতি সাম্বান্ত। পোল্যাও, যুগোক্লাভিয়া, রমানিয়া, 
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হাঙ্গে রী, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, কোরিয়া এবং ভাবতেও উল্লেখষোগা পরিমাণে শণের 
চাষ হয়। শণের পাত হইতে ভারতে ভাঙ্গ ও গাঁজা প্রস্তত হয়। 

“বাণিজ্য ০:৪০)- ইতালী প্রধান শণ-রপ্তানীকাবক দেশ । গ্রেটত্রিটেন, 
যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্দ এবং জাপান প্রধান শণ-আমদানীকঠবক দ্রেশ। 

শণের শ্রেণীবিভাগ (01555160560 )-_তত্তপ্রদায়ী শণ সাধারণতঃ 
চাবি শ্রেণী হইয়া থাকে, যথা-(১) আসল শণ (770০ 16100 )-- 
কশিয়া, ইতালী, যুগোশ্লাভয়া, পোল্যাণ্ড, কোবিষা, ভাবত প্রভাত দেশে 

ইহার চাঁষ হয়। এই শণ হইতে উৎকষ্ট শ্রেণীর বজ্জু প্রস্তত হইয়া থাকে। 
(২) ম্যানিল। শণ-_হহ1 ফালপাইন দ্বীপপুগ্ডে উৎপন্ন হয। এই শণ উতক 

শ্রেণীব। ইহ।ব দ্বার] অত্যন্ত দুঢ বজ্ছব ও কাগজ তৈয়ারী হয়। (৩) শিশল 
শণ_ মেক্সিকো, প্রতীচ্য দ্বীপপুঞ্জ, হাওয়াহ, কেনিয়া এবং ট্যাঙ্গানিকায় এই 
নামে উকুষ্ট শণ উৎপন্ন হয়, ইহ। ম্যানিল শণ অপেক্ষ| সম্ত।, ইহ] দ্বাবা বজ্জ 
প্রস্তুত হয়। (৪) ফরমিয়াম্--এই শণ নিউজীল্যাণ্ডে উৎপন্ন হয়। 

রেশম £ রেশম উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা! (00750100195 £0£ 
€1০ 19008061018 0£ 911].)-_-শুটিপোকা হইতে কীটজ রেশম পাওয়া যায়। 

বাহিরে উনুক্ত স্থানে গুটিপোক। পালন কবিতে হইলে গ্রীক্মকালীন গড উত্তাপ 
প্রায় ৬০০ ফা: হওয়। প্রয়োজন । খ্টত্রিম উপায়ে ডিম ফুটাইতে হইলে একাদিক্রমে 

এগাব মাস ধবিম়া! ভিমগুলিকে ৬৪: ফাঃ উত্তাপেব মধ্যে বাখা দবকার। ডিম 

ফুটিয়া যে বেশম-কীট বাহিব ভয় উহা কিছুদিন পবে নিজেব দেহ হইতে নি:লত 
লালাঁব দ্বাবা একটি আববণ বা গুটি (০০০০০) স্থষ্টি কবে (গুটিব গড আয়তন 
১১৩) । এই গুটিকে গরম জলে সিদ্ধ কবিয়1! উহা হইতে রেশম বাহিব 
করা হয়। এক একটি গুটি হইতে ৩০০-৫০* গজ অতি হুক বেশমী সুতা 
পাওয়। ষায়। কয়েকটি গুটি হইতে স্ৃত। বাহিব কবিয়া একত্রে পাক (1661) 
দিয়া বয়ন উপযোগী স্থুঠ। প্রস্তত কবা হইয়া থাকে । 

গুটিপোকা প্রধানতঃ তুত গাছের পাতা খাইয়া বাচিয়। থাকে । এক 
পাউও ওজনেব ডিম হইতে ষঙগুলি গুটিপোকা বাহিব হয় সেগুলিকে বাচাইয়া 
বাখিবাব জন্য প্রা ১০ টন তত পাতার (028166175 1225) প্রয়োজন হয়। 

প্রতি টন পাতাব জন্য গডে ৩০।৪০টি তত গাছেব প্রয়োজন হইয়৷ থাকে। 
ক্রাস্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রায় ৩৫” সমাক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে 
তুঁতগাছ জন্মায়। তৃঁত গাছের চাষ, গুটিপোক1 পালন এবং গুটিপোকা 
হইতে বেশম উৎপাদন প্রভৃতি কার্ধে বহু দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। সেই 
কাবণে ঘনবসতিপুর্ণ ক্রান্তীয় ও উপক্রাস্তীয় অঞ্চলেব যে সমস্ত স্থানে প্রচুর 
তু'ত গাছ জন্মে সেই অঞ্চলেই কীটজ রেশম উৎপাদিত হয়। 

উৎ্পার্ক অঞ্চল (:583 ০£ 19:00806101 )--পৃথিবীতে তিনটি 
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প্রধান কীটজ রেশম উৎপাদক অঞ্চল রহিয়াছে £ (১) দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার 
অন্তর্গত দেশসমূহ_ইহাদের মধ্যে (ক) চীনের ইয়াংসি ও সিকিয়াং নদীর 
উপত্যকা, লোহিত পর্যস্ক ও সাংটাং উপদ্ধীপাঞ্চল; (খ) জাপানের নাগোয়া, 

বিওয়া হদ ও সিওয়া নদীর মোহানা-সংলগ্ন অঞ্চল; (গ) কোরিয়া; ঘে) ভারতের 

বঙগদেশ, বিহার, উডিত্বা, আসাম, মহীশৃব ও কাশ্মীব এবং (ড) ইন্দোচীন 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত এই দেশগুলি পৃথিবীর সমগ্র 
উৎ্পাদনেব প্রায় ৮০% কীটজ বেশম উত্পাঁদন কবে। কীটজ রেশম উৎপাদনে 
ও বপ্তানীতে জাপান পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকাৰ করে। (২) পশ্চিম 

টক ৬৬ ০ 
গগি ্ 

ঙ. 
ঠ 

ঢ 
৫০ 

১৭ নং চিন্ত্র-_পৃথিবীর রেশম উৎপাদক দেশসমুহ 

এশিয়ার অন্তর্গত দেশসমূহ, যথা_-ইরান, সিবিয়া, প্যালেস্টাইন, তুরস্ক ইত্যাদি।: 
এই সমস্ত দেশে উৎপন্ন কীটজ রেশমের পরিমাণ অতি সামান্ত। (৩) ভূমধ্যসাগব- 
সন্নিহিত দক্ষিণ ইউরোগীয় দেশসমৃহ-_-ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত দেশগুলিই 
উল্লেখযোগ্য £ (ক) ইতালী--পে। নদীর উপত্যক। অঞ্চলে ইতাঁলীব প্রায় 
সমুদয় এবং ইউরোপের প্রায় ৯০% কীটজ রেশম উৎপন্ন হয়। বোলোনা, 
মিলান ও লুক! ইতালীর*বিখ্যাত রেশমকেন্দ্র। (খ) ফ্রান্সের বোণ নধীব 
উপত্যক] অঞ্চলে রেশম উৎপন্ন হয়। লিয় এই অঞ্চলের প্রধান রেশম কেন্দ্র। 

(গ) স্পেন, বুলগেরিয়া, যুগোষ্ল।ভিয়া, সউজারলাও ও রুশিয়াও সামান্য 
পরিমাণে রেশম উৎ্পার্দন করে । বততমানে দঃ আমেরিকার ত্রাঙ্চিলেও সামান্ 
পরিমাণে কীটজ রেশম উৎপন্ন হইতেছে। 

বাণিজ্য (1806 )- জাপান, চীন, ইতালী ও তুরস্ক কীটজ রেশম 

রপ্তানীতে পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্ত রাজ্য, 
জার্মানী ও সুইজারল্যা্ড কীটজ রেশমের প্রধান আমদ্ানীকা।রক দেশ । 



৯৪ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

[ বরপশিল্পে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান তত্তম্ন ফদলগুলিকে মোটামুট্রি হই শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
ধানর--(১) উত্ভিজ্জ তত্ত। ইহাদের আবার তিনটি উপবিভাগ রহিয়াছে, যথা--.ক) গষিজাত তন্ত 

€কার্পস) (খ) গাতাজাত তন্ব (শপ, এ্যাবাক1) এবং (গ) বহিরাবরণ তন্ত ( পাট, অতসী ) এবং 

€২) প্রাণিজ তস্ত; যথ1--(ক) রেশম ও (খ) পশম। ব্যবহার হিলাবে এই তন্ময় ফসলগুলিকে 

আবার ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর] চলে, যথা--(১) বন্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত তন্ত--রেশম, পশম, 
কার্পাস, তলী প্রভৃতি এবং (২) রজ্জুশিল্পে ব্যবহৃত তস্ত পাট, শণ প্রভৃতি |] 

(৫) অপরাপর শিল্প কমল 

(ক) তৈলবীজ ও উত্তিগভন্ত্র তৈঙ্গ (01159605 & ড৮৪০৪1১1০ 011) 
_ বনু প্রকার গাছের ফলও বীজ হইতে উদ্চিজ্ঞ ঠতল সংগৃহীত হয়। 

মোমবাতি, সাবান, মাগারিন, রং প্রভৃতি তৈয়ারী করিবার জন্ত উত্ভিজ্জ তৈল 

প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় । 
জলপাই (011০) ও জলপাইয়ের তৈল-__ভূমধ্যসাগরীয় জলবাযুযুক্ত 

অঞ্চলে জলপাই বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। জলপাই-এর তৈল সাবান ও মার্গারিন 
তৈয়ারীর জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইভালী, ফ্রা্দ ও স্পেন এই 
তৈলের প্রধান রগু!নীকারক এবং যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্, আর্জেটিনা, তুরস্ব, 
গ্রীন প্রভৃতি প্রধান আমদ।নীকারক দেশ। 

বাদাম (0:0800096) ও বাদাম তৈল-_পশ্চিম আফ্রিকা? যুক্তরাষ্ট্রের 
দক্ষিণ-পর্বাঞ্চপ, মেক্সিকো, অর্জের্টিনা, ভারত, চীন ও ইন্দোনেশিয়ায় বাদাম 
হইতে প্রচুর তৈল উত্পন্ন হয়। ভারত বাদাম তৈলের প্রধান বপ্তনীকারক 
দেশ এবং ফ্রান্স ও জার্মানী প্রধান আমদানীকারূক দেশ। রন্ধনকার্ষে ও 
সাবান তৈয়াীর জন্য এই তৈল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 

এরণু (0890:) ও এরও তৈল--ভারত (১ম), জাভা, ব্রাজিল, ইন্দোচীন 
এবং মাঞ্চুরিয়াতে এরও ফলের বীজ হইতে প্রচুর এরও বা রেডির তৈল 
উৎপন্ন হয়। ভারত হইতে এই বীজ ও তৈল যুক্তরাজ্য, ফ্রাম্প, যুক্তরা 
বেলজিয়াম, জার্মানী প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে ব্গুানী হইয়া যায়। ওষধ 
ও সাবান তৈয়াগীর' জন্য এবং পিচ্ছিলকারক পা হিসাবে এই তৈলের 
ব্যবহার ব্যাপক । 

নারিকেল (0০০০৪750) ও নারিকেল তৈল -উষ্ণমগুলের দ্বীপসমূহে 

এবং সমুদ্রের উপকৃলবতী অঞ্চলে প্রচুর নারিকেল বৃক্ষ জন্মে। নারিকেলের 
শুক শন হইতে নারিকেল তৈল উৎপন্ন হয়। খাগ্য ও কেশতৈল হিসাবে, 
মার্গারিন ও সাবান তৈয়ারীর জন্য ইহ! প্রচুর পরিমাণে বাবহৃত হয়। 

তিলি (14059620) ও ভিলির তৈল -__আর্জেন্টিন।, ইন্তালী; রুশিয়া, 

ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও হল্যাণ্ডে তিসির চাষ অধিক এ সমস্ত অঞ্চলেই 



কষিকাধ ৯৫ 

তিসির বীজ হইতে তৈল উৎপন্ন হয়। ভবে তিমির তৈল উৎপাদনে আর্জেন্টিনা 
পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার কবে। আর্জে্টিনা, ভারত এবং রুশিয়া ভিসি ও 
তিসিব তৈলের প্রধান রগানীকারক এবং গ্রেট ব্রিটেন প্রধান আমদানী- 
কারক দেশ। এই তৈল বানিশ, রং ও অয়েলক্লথ তৈয়াবীর জন্ঠ ব্যবহৃত হয়। 

তাল (7১91177) তৈল-_একপ্রকার তালজাতীয় উদ্ভিদেব ফলের শীস 

হইতে তাল তৈল পাওয়া যায়। এই জাতীয় তাপ গাছ নাইজেবিয়া, ঘানা, 
সিয়েবা লিয়ন ও ইন্দোনেশিয়ায় প্রচুব জন্মে। পুথিবীব প্রায় ৯০% তাল 
তল নাইজেবিয়া, ঘান। এবং সিয়েবা পিয়ন হইতে আসে। সাবান, 

মোমবাতি, মার্গারিন প্রভৃতি তৈয়াবীর জন্ত এবং পিচ্ছিনকাবক পদার্থ হিসাবে 
এই তৈল ব্যবহৃত হ্য়। 

কার্পান বীজের (0০০০ 98০) তৈল _যুক্তবাষ্্, ভারত, মিশর 

এবং উগাগ্ডাতে কার্পাম বীজ হইতে প্রচুর তৈল নিষ্ষাশিত হয়। খা 
হিসাবে, এবং সাবান, মোমবাতি ও গ্রামোফোন বেকর্ড তৈয়ারীতে এই তৈল 
ব্যবহৃত হয়। 

সয়াবিন (5০58০৪7) ও জয়়াবিনের তৈল-_মাঞ্চুরিয়া, জাপান, 
চীন, ভাবত এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুব সয়াবিন ও উহা হইতে তৈল উৎপন্ন হয়। 
পৃথিবীর প্রায় ৯০ ভাগ সয়াবিন তৈপ মাঞ্চবিয়াতে উৎপন্ন হয়। চীনে এই 
তৈল খাগ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সাবান প্রস্তত করিবার জন্তও এই তলের 
ব্যবহার হয়। 

(খ) রবার (ছ২৮৮১০:)-__নিবক্ষীয় অঞ্চলের কয়েকটি বুক্ষেব ঘনীভূত রস 
হইতে রবার উৎপন্ন হয়। ভূমিজ রবাব ছুই প্রকারের--বন্য ববাঁব ও আবাদী 
বা কৃষিজ রবার। বন্য রবার-বুক্ষ আমাজন ও কঙ্গো! নদীব অববাহিকার অরণ্যে 
জন্মে। 

বন্য রবাব সংগ্রহেব বহু অস্থবিধ1 বহিয়াছে, যথা--(১) দুর্গম অরণ্য হইতে 

ইহার সংগ্রহ অতি কঠিন ও ব্যয়সাধ্য , (২) এই সমন্ত অঞ্চলে যানবাহনের 
কোন ব্যবস্থা নাই এবং কোন কোন উৎপাদক অঞ্চল ক্রয়বিক্রয়-কেন্ত্র হইতে 
বহুদুরে অবস্থিত , (৩) ৪অরণো নিপুণ শ্রমিকের সরববাহ অত্যন্ত অপ্রতুল। 
অপর পক্ষে বন্য ববার অপেক্ষা আবাদী ববার (ক) উৎকৃষ্ট, (খ) বৃক্ষ প্রতি 
ইহার উৎপাদন বন্য রবার অপেক্ষা অধিকতর , (গ) ইহার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ- 
যোগা ; (ঘ) ইহার সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত সহজনাধা ১ () আবাদী রবারক্ষেত্রগুলি 
জনবহুল অঞ্চলে অবস্থিত থাকায় এই সমস্ত স্থানে নিপুণ শ্রমিকের সরবরাহ্ 
প্রচুর , এবং (চ) আবাদী রবার অঞ্চলগুলি পৃথিবীব প্রধান প্রধান বাণিজ্য- 
পথের অন্তর্কতণ। বর্তমানে পৃথিবীতে উৎপন্ন সমস্ত রবারের শতকরা ৯০ 
ভাগই আবাদী রবার। 



৯৬ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

রবার চাষের অনুকূল অবস্থা] (00100100209 ০৫ 8£:০৬/01 0 

10131 )-__রবার প্রধানতঃ নিরক্ষীয় অঞ্চলের ফসল | 'উহার চাফের জন্ত 

নিয়লিখিত অবস্থাগুলি বিশেষ অন্ঠকুল রি সারা বৎসর ধরিয়! ৮** ফাঃ বা 
ততোধিক উন্তাপ। মাসিক উত্তাপ ৭০ ফাঃ-এব অল্প হওয়া রবার বৃক্ষের 

পক্ষে ক্ষতিকারক । (২) বাধিক গড় রা ৮০” হইতে ২০০”র মধ্যে হওয়া 
বাঞ্চনীয়। মাসিক বৃষ্টিপাত ২"র অধিক হওয়া বিশেষ প্রদ্নোজন। বৃষ্টিপাত 

সাধারণতঃ অপরাহে হইলেই তাল হয়, কারণ ইহাতে প্রাতে রবার বৃক্ষ হইতে 

রবার-সংগ্রহ সহজসাধ্য হয়। একাদিক্রমে বহুদিন অনাবৃষ্টি রবার বুক্ষের পক্ষে 
ক্ষতিকারক । (৩) গভীর উর্বর, দে-আশ মাটি রবার চাষের পক্ষে বিশেষ 

উপযোগী । (৪) রবার-ক্ষেত্রে জল সঞ্চিত হইলে বৃক্ষের অনিষ্ট হয়। এই 

কারণে আবাদী রবারের ক্ষেত্রগুলি সাধারণতঃ পর্বতের ঢালে অবস্থিত। (৫) 

রবার বুক্ষের বহিরাবরণ ছিন্ন করিয়া নিপুণতার সহিত রস সংগ্রহ করিতে, 

ক্ষেত্র পারফার রাখিতে এবং সতত বৃক্ষের তত্বাবধান করিতে প্রচুর স্থলভ ও 

নিপুণ শ্রমিকের প্রয়োজন । 

১৮নং চিন্ত্র--পৃথিবীর রবার উৎপাদক অঞ্চলসমূহ 

উৎপাদক অঞ্চল ( 416৪5 ০£ 10৫506012 )- বর্তমানে পৃথিবীর 

প্রায় ৯* ভাগ আবাদী রবার দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার* অন্তর্গত মালয়, জাভা, 
ন্ুগাত্রা, বোপিও, সিংহল, ইন্দোচীন, শ্যাম ও ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে উৎপন্ন 

হয়। কারণ (১) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরক্ষীয় জলবায়ু রবার চাষের পক্ষে 
আদশস্থানীয় অথচ দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন আুববাহিক1 বা মধ্য আফ্রিকার 
কঙ্গো অববাহিকার ন্যায় অন্বাস্থাকর নহে ; (২) এই দেশগুলির অধিকাংশই 
পৃথিবীর প্রধান প্রধান সামুদ্রিক বাণিজ্যপথসমূহের অন্তর্বতাঁ ; (৩) এতদঞ্চলে 
সুদক্ষ ও স্থলভ শ্রমিকেরও প্রাচুর্ধ রহিয়াছে এবং (8) এতদঞ্চলে রবারের 

বুহদায়তন আবাদগুলির অধিকাংশই বৈদেশিক (বিশে বতঃ ব্রিটিশ ও ওলন্দাজ) 



কৃষিকায ৯৭ 

মৃ্গপন সহায়তায় পুষ্ট। মালয়, স্ুমাত্র; জাভা, এবং সিংহল মিলিতভাবে 
পৃথিবীব শতকরা ৪* ভাগ আবাদী ববাব উত্পাদন কবে। 

বাণিজ্য (7:9০ )--উৎপাদক দেশসমূহে ববাব অতি সামান্যই ব্বসহ্ৃত 
হয়। যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীব সমগ্র উৎপাদনে অর্ধেকেবও অধিক রবাব ক্রয় কবে। 
যুক্তবাঙ্গা, ফান্স, জার্মানী, ইতালী, স্পেন এবং রুশ্য়া ৭ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে 
ববাব আমদানী কবে। মালয় ও হন্দোনেশিয়া পথিবীব সমগ্র ববাব চাহিদাব 
প্রায় ৯* ভাগ সববরাহ কবে! সিংহল, ব্রাজিল, বোনিও এবং ইন্দোচীন 
অন্যান্ত প্রধান রপ্তানীকারক দেশ। 

কৃত্রিম বা বিশ্লেষিত রবার (5506600২819: )--বিগত যুদ্ধে 
পুবে ববাব সম্পকে স্বীরলম্বী হউবাব উদ্দেশ্তে জার্মানী, যুক্ত বাষ্ট্, ক্যানাডা, 
ফান্স, জাপান, ক্ুশিয়া এবং গ্রেটত্রিটেন কুত্রিম রবাব উত্পাদনে সচেষ্ট হয়। 

আমেবিকাতে এ্যাধিটিলিন ( 'ডূপ্রেন? এবং ন্থিপ্রেন? ) এবং পবিত্যক্ত খানজ 

উল হহতে (“চোমগাম*), জার্মানীতে ক্যালসিয়াম কাববাইভ হইতে (বুনা?), 

কশিয়াণ্তে “ম্থরাসাব, হহতে, জাপানে পিয়াবিন? হইতে এবং যুক্তরাজ্যে 
'করপ? হইতে কৃত্রিম ববাব উতপন্ন ভইতেছে । অনেকের ধাবণা এই যে 

এহ সমস্ত কৃত্রিম ববাব সাধাবণ ববাবেখ মতই গুণসম্পন্ন । ১৯৫০ সাল হইতে 

বিশ্লেষিত ববাবেব উৎপাদন বুদ্ধ ৭1ওয়ায় আগ্র্জাতিক বাজাবে স্বাভাবিক 
রবাবের চাহিদ। ক্রমাগত হাস পাইতেছে। 

ভাব্রতের প্রধান প্রধান কৃষিজ ফসজ 
(১) খাছ শহ্য 

প্বতিব খাভ্ভশম্ঘের মধ্যে ধান, গম, ভুট্টা, জোয়ার, বাজবা, যব, যই 
ও নানাপ্রকাব ডাল প্রধান । 

ধান--] টাষেব অন্থকুল অবস্থা, ৮০ পৃঃ দেখ ] ভারতেব ৪₹ধিজ সম্পদগুলিগ 
মধ্যে ধানই শ্রধান। মোট কষিত তাঁমব প্রায় ৩০% জমিতে প্রধানতঃ 
পোগণ পদ্ধতিতেহ ধানেহু চাষ ভহয়া থাকে । ভাবতে উচ্চভূমি অপেক্ষা 
শিক্নভূযিব খানই অধিক । 

উৎপাদক অঞ্চল--তামিলনাড়ু (চিংলাপাট এবং তাঞ্জোর অঞ্চল ), 
বিহার, পশ্চিমবর্গ, উত্তবপ্রদেশ, উভিষ্যা (কটক, পুরী ও সম্বলপুর অঞ্চল), 
আসাম (কামক্ধপ ও গোয়ালপাড়া অঞ্চল), মহারাষ্ট্র, মন্াপ্রদেশ, মহীশুর 
প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর ধান উৎপাদিত হয়। 

উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য € ০100.০08012) 

00785019101 2100. 177806 )-_ভারতে ভিন প্রকাব ধানের চাষ হয়-_ 

(১) আউশ বা শরৎকালীন ধান, (২) জামন বা হৈমস্তিক ধান, এবং (৩) 



৯৮ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

বোরো বা শ্রীপ্ষকাপীন ধান। ভাবতে পূর্বাঞ্চলেব প্রদেশসমুহে এই তিন 
শ্রেণীর ধানই উৎপাদিত হয়। মধ্যপ্রদেশে আউশ ধানের উৎপাদন অধিক , 
তবে সমগ্র ভারতে আমন ধানের উৎপাদণই সবাপেক্ষা অধিক । ১৯৫০-৫১, 
১৯৫৫-৫৬, ১৯৬০-৬১ ও ১৯৬৪-৬? সালে ভারতে যথাক্রমে ৩,০৮১ 
৩,১৫১২১ ১ ৩,৪১১২৮ ও ৩,৬০,৭৭ হাজার হেক্টাব জমিতে ২,০৫১৭৬) ২৭৫৫৭) 
৩,5৫১৭৪ ও ৩১৮৭১৩২ € অন্টনিত ) হাজাব টন ধান জন্মে। ভারতে একব 
প্রতি ধানের উৎপাদন অতি সামান্থা। তঙ্বে স্প্রতি জাপানী প্রথায় ধান চাষ 
ব্যবস্থা প্রবতিত হওয়ায় একব প্রতি উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাইতেছে । 

যদিও ধাশ উৎপাদনে ভারত 

পৃথিবাতে উল্লেখযোগ্য স্থাণ 
'অধিকাবধরে তথাপি আতগ্যন্তবীণ 

চাহিদা] এত অধিক যে নাঝে 

মাঝে ব্রহ্মদেশ, হাম, ইন্দোচীন 
প্রভৃতি দেশ হহতে ধান ও চাউল 

আমদানী করিতে হয়। ভাবতে 
বিভিন্ন চাউল উৎপার্দক বাজ্া- 

সমৃতেব মধ্যে আসাম, উডিষ্যা ও 
মধ্যপ্রদেশে আত্যন্তরীণ চাপা 
মিটাইয়াও বিক্রয়যোগ্য উদ্বত্ 

- থাকে । পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবত্মবই 
১৯ নং চিত্র--ধান ও গম উৎপাদক অঞ্লসমূহ চাউলেব ঘাটতি হয়। তামিল- 

নাড়ু, বিহার, মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশ আট। ও ময়দার ব্যবহার করিফা চাউলের 
ঘাটতি মিটায়। খহুমুখী নদী-পরিধল্পনাগ্তপণি কাযকপী হহণে ভাবছে 
চাউলের উৎপাদন বহুল পরিমাণে বুদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। 

গম-_[ চাষেব অনুকূল অবস্থা--পৃঃ ৭৭ দেখ ] ভাবতে নভেম্বর-ডিসেম্বব 
মাসে বীজ বপন করিয়া] মাচ-এপ্রিল মাসে গম সংগ্রহ কর। হয়। 

উৎপাদক অঞ্চজ--গম উৎপাদনে উত্তৰ গ্রদেশ ভাবতে প্রথম এব" 

পাণ্ডাব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। উত্তর প্রদ্দেশের গঙ্জা-ঘর্ঘর] এবং গঙ্গা- 
যমুনার দোয়াব অঞ্চলে প্রচুব গম উৎপাদিত হয়। দেরাছুন, সাহারানপুর, 

মজ:ফরপুর, মীরাট, মোরাদাবাদ, এটাওয়া, সাহাজাহানপুর, বুদাউন, নৈনীতাপ 
এবং গোরক্ষপুর এই রাজ্যের প্রধান গম উৎপাদক অঞ্চল । পাগ্াাব এবং উত্তর 

প্রদেশে কৃত্রিম জলসেচেব পাহাষ্যে গম উৎপাদিত হয়। মধ্াগ্রদেশ ( নমদার 
অববাছিক] অঞ্চল ও মধ্য ভারত), বিহার, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মহীশুর, রাজস্থান, 
পশ্চিম ব্ (নদীয়া, মুশিদাবাদ, বীবভূম, বর্ধমান, মাল্দহ ও দিনাজপুর ), 



কুষিক্]ধ নন 

প্রভৃতি স্থানেও গম জন্মে। আসাম ও উডিম্তায় বষাকালে আর্থবিক্ত বুষ্টি 
হওয়ায় এ সমস্থ অঞ্চবে গমেব চাষ হয় না। 

উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ (02109006107), 00%- 
91101961018 2110.1719706)- ১৯৫০ ৫১৭ ১৭৫৫ ৫৬, ১৯৮৯ ৬০ ৮ ১৯৬৪ ৬ 

সাপে ভারতে যখাক্রমে ৯৭১৪৩ ১ ১)২৩,৬৭ ১ ১১২৯১২৭ € ১১৩৪)৫৬ হাঁক 

হেক্টাব জমিতে ৬৪,৬২ , ৮৭,৬০ , ১০৯,১৯৭ ও ১,২০১৭৮ (অন্ীমিত) হাঁজাব 
উন গম জন্মে । গাছে একব প্রতি গম উত্পাদনের হাখ অনাথ দেবের 

ছুণনায় নিতান্তই সামাগ্ত । তবে কত্তিম জলসেচযুক্ত অঞ্চলে উৎ্চ «নেক হাব 
অধিক। পুসার “কেন্দ্রীয় গম-গবেষণা সংস্থাপ্টিব চেষ্টায় একব গুটি গম 
উৎপাদনের হ'ব বুদ্ধ পাইতেছে। ভাবত বতমানে মুক্তবাই, ব]াশাভ।, 

অস্ট্রেলিয়। প্রভৃতি দেশ ঠহতে গম মামদানী করে । 

(২) পানীয় ফসল 

চা-[ চাষেব অন্ুকূণ অবস্থা_-৮২ ৮৩ পৃঃ দেখ] ৮-উৎপাদনে ভারত 

পৃথিবাতে দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কবে। 
উপ্ুপাদ্দক অঞ্চল-_-ভাবতেব উখেযোগ্য চ। উৎপাধন কেন্ত্রসমূহ ৩৩, 

উ: ও ১০ উঃ সম।ক্ষবেখাবৰ মধ্যে অবস্থিত । ভাবতেব সমগ্র চ।উত্পাদনের 

প্রার ৭৩% আনাম ও পশ্চিমপঙ্গে এবং ২৯০০ দর্ষিণ ভাবতে জান্মা থাকে। 

তবে সবভারতীম ড্পাধনেব প্রাঞ্জ ৬০% চ1 একমাত্র আসামেহ উত্পাদিত 

হয়। দাবাং, শিবসাগব, লখিমপুব, ক।ছাভ, শ্রহট্ট এবং সদিয়াব সীমাস্ত অঞ্চল 
আসামেব উল্লেখযে।গ্য চা-উৎ্পাধন কেন্ত্র। ভারতে উৎপাদিত মোট চ1-এখ 

২০০-২৫% পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যার । পশ্চিমবঙ্গের অধিশাংশ চাউৎপাদনের 

নেই জণপাইগুডি এবং দাছিলিং জেলায় সীমাবদ্ধ। দাজি'লং-এর ৮1 
সর্বোৎকৃষ্ট । ত্রিপুবা বাজ্যেও সামান্র চা উত্পাদিত হয় দাক্ষণ ভারতের 

কেরালা, তাঁমলনাড়ু, মতীশৃব « মহারাষ্ট্রের সাভাখা অঞ্চপে সবভাবতীয় 
উৎপাদনের মোট ১৮% চা] উৎপাদিত হয়। পাঞ্জাবের কাঙ্দডা উপত্যকায়, 

উত্তব প্রদেশের গাভোয়াঞ ও আলমোভায় এবং বিহাবেব পুণিয়া, বাচ) এবং 

হাজারিবাগ অঞ্চলে সামান্য চা উৎপাদিত হয়। ভাতে 'কালো চা" এব 
ডৎপাদন অধিক। কাঙ্গডা উপত্যকায় সামান্ত পরিমাণে “সবুজ চা? 
উৎ্পার্দিত হ্য়। 

উগুপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (:000001,) 0028- 

50172150018 8.111806)--১৯৫০-৫১১ ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে 

ষথাক্রমে ৩,১৪ ১ ৩,১৬ ও ৩,৩১ হাজার হেক্টার জমিতে ২১৭৫ ১ ২১৮৫ ও ৩৯২১ 

হাজার টন চা উৎপাদিত হয়। ভারতে চ'-এব আভ্যন্তরীণ চাহিদা অল্প 



১০০ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

থাকায় মোট উৎপাদনের প্রায় *৬%-ই বিদেশে রপ্তানী করা হয়। আন্তর্জাতিক 
বাণিক্দ্ে ব্যবন্বত চা-এর ৫*% ভারতের অধিকারে । ১৯৫৫-৫৬ সালে ৪০১৭ 
লুক্ষ পাঃ চা রপ্তানী হয়। ভারতীয় চ1-এর প্রধান ক্রেতা যুক্তরাজা, যুক্তরাষ্, 
ক্যানাডা, ফ্রান্স, অস্ট্েলিম্বা ও নিউজীল্যাণ্ড। বিদেশের বাজারে ভারতের 
চা-কে চীন, যবদ্ীপ, মিংহল প্রভৃতি দেশের চাঁএর সহিত প্রতিযোগিতা 
করিতে হয়। 

ভারত হইতে রপ্ণানীকৃত চা-এব ৮৬% কলিকাত। এবং অবশিষ্টাংশ 

মাত্রা বন্দর হইতে বপ্ানী করা তম । দ্রেশাভ্যন্থরে ও বিদেশে ভারতীয় 
চ1-এব চাহিদ| বুদ্ধি করিবার উদ্দেশে সেপ্টাল টি বেড নামক একটি 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে । প্রচারকাষের দ্বারা এই সংস্থাটি শ্বদেখে ও 
বিদেশে, বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় চা-এর চাহিদা বুদ্ধি করিতে সক্ষম 
হইয়াছে | 

৬ কফি! চাষের অন্থকৃল অবস্থ/পৃঃ ৮৪-৮৫ দেখ ]। ভারতে বর্ধাকালে 
কফির বীজ বপন করা হয়। এই গাছে ৫1৭ বৎসর পরে ফল ধরিতে আবস্ত 
করে। অক্টোবব মাসে ফস পাকিতে আরম্ভ হয় এবং জানুয়ারী মাসে ফল 
সংগ্রহ কর। হয়। 

উৎপাদক অঞ্চল-_-ভারতেব দক্ষিণাঞ্চলে কফি উৎপাদিত হয়। 
মহীশৃরের কাছুর, মিমোগা, হাসান, কুর্গ এবং মহীশূর জেলায়, তা।মপনাডুব 

উত্তর আর্ক হইতে তিনেভেলি পষপ্ত বিস্তৃত অঞ্চলে, কেরাঁল1 এবং 
মহারাষ্ট্রের সাতারা অঞ্চলে প্রচুর কফি উত্পাদিত হয়। ভাথতে উৎপাদিত 

মোট কফিব ৭৬%-এর আ.ধক মহীশুর রাজ্যে এবং ২৩% তামিলনাড়ু রাজ্যে 
উতৎপার্দিত হয়। 

উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজয (7:০0০6102, 000- 
51110019610 &17806)--১৯৫০-৫১১ ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে 

যথাক্রমে ৯১) ১,১ ও ১,১৪ হাজার হেক্টার জমি ২৫; ৩৪ ও ৪৩ হাজাব 
টন কফি উত্পার্দিত হয়। দক্ষিণ ভারতের কিঞ্চিদধিক ৭০০০ কফি-বাগানে 

প্রায় ১ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে। একমাত্র মহীশুর বাজে)ই ৪৬০০টি 
কফি বাগান রহিয়াছে । ভারতের কফি-বাগানসমূহের প্রায় ৭০%-ই 
ভারতীয়দের হাতে । 

ভারতে উৎপাদিত কফির প্রায় অর্ধাংশ আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে ব্যবহৃত 

হয় এবং বাঁকী অর্ধাংশ পঃ ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অংশে 
ম্যাঙ্গালোর ( ৭৬% ), তেলিচেরী (১১%), কালিকট (১০০) ও মাদ্রাজ (৩%) 



কষিকায ১০১ 

ৰন্দর হইতে বপ্তানী হইয়া যায়। আন্থজাতিক বাজাবে ব্রাজিলীয় কফির 
প্রতিযোগিতা তীব্র হওয়ায় 
ভাবতেব কফি-বপ্পানী-বাণিজ্য 
বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত তইয়াছে। 

দেশাভান্থবে এবং বিদেশে ভাবতীয় 
কফিব চাহিদা বৃদ্ধি কবাব উদ্দেশ্টযে 
“দিইগ্ডয়ান কফি বোর্ড” গঠিত 
হইয়াছে | এই “বো” উৎপাদিত 

« বগ্তানীকৃত কফিব উপব কব 

পায কবিয়া অর্থ সংগ্রহ কবে এলং 
(লে অর্থেব সাভাযো স্বদেশে ও ৃ চিনা 
বিদেশে » প্রচাবকাষেব থাবা | ৮ (* অপ, প্র 
ভাবতীয় কফিব চাহিদা বুদ্ধি ২, নং চিত্র--ইন্খু, চা,কফি ও ববাব উৎপাদক 
কবিবাব চেষ্টা কবিতেছে। এই মঞ্চলসমূহ 
বোর্ড দেশাভান্থতে কফিব চাভিদ| বুদ্ধি কবিবাব জন্য কলিকাজ।) বোস্বাই ও নয! 

দিল্লীতে “কফি ভাউস” স্থাপন কবিয়াছ়ে। উৎপাদিত কফিব ৫০৭ 
দেশাভ্যস্তবে ব্যবহৃত হয়। 

(৩) অপব্রাপত্র খাগ্ঠ ফসল 

; ইক্ষু চাষেব অনুকুল অবস্থা__-পুঃ ৮৫-৮৩ দেখ ] ইক্ষু উৎপাদনে ভরত 
পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার কবে। 

উ্ুপার্দক অঞ্চল__ভারতে উত্পাদিত ইন্ুব প্রায় ৬০% উত্তরপ্রদেশের 
সাহাবানপুব, সাহাজাহানপুব, ফৈজাবাদ, গোবক্ষপুর, আজমগড, বালিয়া, 

জৌনপুব, কাশী এবং বুলন্দসর অঞ্চলে উৎপাদিত হয়। বিহ্বাবের (২য় স্থান) 
চম্পাবণ, শবণ, দ্বাবভাঙ্গ! এবং মজ:ফপপুরে , পাঞ্জাবেব অমৃতসব, জলম্ধব ও 
বোটাক অঞ্চলে এবং পশ্চিমবঙ্গেব বীরভূম, বর্ধমান ও নদীয়া! জেল[তেও উচ্ষু 
জন্মে । পশ্চিমবঙ্গের ইক্ষু উচ্চশ্রেণীব নহে এবং উৎপাদনে পরিমাণও অতি 

সামান্য। অন্ধ্র, তামিল নাড়ু, মারাষ্ট্র, মহীশুব প্রভৃতি অঞ্চলেও ইক্ষুব চাষ হয়। 
দক্ষিণ ভাবতের জলবাধু ও মৃত্তিকা হক্ষু চাষেব বিশেষ উপযোগী । দক্ষিণ 
ভারতে একর প্রতি ইক্ষুব উৎপাদন উত্তব ভারত অপেক্ষা চাবিগুণ অধিক, 

আবাব আখ মাড়াই কবিবার সময়েব ব্যাপকতা উত্তব ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ 
ভারতে দ্বিগুণ। অতএব ভৌগোলিক দৃষ্টিতে মহাবাষ্ই, অন্ধ, তামিলনাড়ু ও 
মহীশৃব বাজাই ইক্ষু উৎপাদনের আদর্শ ক্ষেত্র । 



১০২ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

উত্পাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (7:০050000 0০2৮ 

36117719101) 8719806 )--১৯৫০-৫১১ ১৯৫৫-৫৬১ ১৯৬০-৬১ ও ১৯৬৪-৬৫ 

সীলে ভারতে যথাক্রমে ১৭,০৭ , ১৮১৪৭ , ২৫১১৫, ও ২৫১৪৪ ভাজার হেক্টার 
জমিতে ৫,৭০,৫১ ) ৬১০৫১৪৩, ১ ১০১৮৯১৭৩ € ১২১২১,২৭ ( অন্থমিত ) হাজার 
টন ইক্ষু জন্মে। ভারতে প্রতি একব জমিতে ইক্ষু উৎপাদনের পরিমাণ 
অন্যান্ত দেশ অপেক্ষা অনেক অল্প। হক্ষর মুল্য হ্রাস কবিতে হইলে এক? 

প্রতি হক্ষ উৎপাদনের হার বুদ্ধি করা একাস্ত আবশ্তক। “ইত্ডিয়ান সেপ্বাল 

স্থগার কমিটি” ভাবতে উক্ষু চাষের উন্নতিবিধানের চেষ্টা কবিতেছেন। 

(8) তস্তময় শিলফসল 

,কার্পাস-_ [চাষের অনুকূল অবস্থা_-৮৮ পূঃ দেখ ] হাবত পৃথিবীর একটি 

উল্লেখযোগা কার্পাস উৎপাদক অঞ্চল। 

উৎপাদক অঞ্চল-_দাক্ষিণাত্যের রুষ্থমূত্তিকাযুক্ত মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও 
মধ্যপ্রদেশে প্রচুর কার্পাসের চাষ*হয়। উত্তর ভাগতের উঃ প্রদেশ, পাঞ্জাব 

ও রাজস্থানের অংশবিশেষে এবং দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু, অন্ধ ও মহীশুর 
অঞ্চলেও প্রচুর কার্পাসের চাষ হইয়া থাকে । ভারতে কার্পাসেব চাষে প্রযুক্ত 

জমির প্রান অর্ধাংশই মহারাষ্ট, গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত । 

উত্পাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (1০0006101, 0০2- 

৪1101061011 &78065)--ভাবতে উত্পাদিত কার্পাসের অধিকাংশই হৃত্ব 

আঁশযুক্ত নিয়শ্রেণীর কার্পাস। মধা প্রদেশ, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি 
অঞ্চলে হুম্ব আশযুক্ত নিম্নশ্রেণীর কার্পাস উত্পাদিত হয়। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, 

মহীশূর ও তামিলনাড়ু অঞ্চলে অতি সামান্ত পরিমাণে দীর্ঘ আশযুক্ত আমেরিকান 
কার্পাসের চাষ হইয়া থাকে । ১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬, ১৯৬০-৬১ ও ১৯৬৪-৬এ 

সালে ভারতে যথাক্রমে ৫৮,১৮২ , ৮০১৮৬; ৭৬১০ ও ৮১১৫৪ হাজার হেক্টার 
জমিতে ২৮১৭৫ ॥ ৩৯,৪৯। ৫২১৯৩ ও ৫৪১০০ (অন্কমিত) হাজার গীঁইট 

(প্রতি গাইটের ওজন ১৮০ কি, গ্রা,) কার্পাস উত্পাদিত হয়। “দি 
ইণ্ডিয়ান সেণ্টাল কটন কমিটি” বর্তমানে ভারতে উচ্চ শ্রেণীর কার্পাস 
উৎপাদনের জন্ত গবেষণ। কার্ষে নিযুক্ত রহিয়াছে । যুক্তরাষ্ট্র বা মিশর অপেক্ষা 
ভারতে একর প্রতি কার্পাস উৎপাদনের হার অল্প। প্রতি একর জমিতে 
যুক্তরাষ্ট্রে ২০* পাঃ, মিশরে ৪৫০ পাঃ এবং ভারতে মাত্র ৮৫ পাঃ কার্পাস 
উৎ্পাদ্দিত হয় । 'আবার কার্পাস বুনিবার সমস যুক্তরাষ্ট্র বা মিশরীয় কার্পাস 
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অপেক্ষা ভারতীয্ঘ কার্পাম শতকরা ১০ ভাগের অধিক নষ্ট হয়। অবিভক্ত 

ভারত পৃথিবীর দ্বিতীয় কার্পা 
বধ্চানীকারক দেশ ছিল। ভারত 

বিত্ত তইবার ফলে ভারত 
তইভে কার্পাসের রপ্তানী 'বহুল 
পরিমাণে হাস পাইয়াছে | বতমানে 

ভারত পাকিস্তান, মিশর ও 

যুক্তরাষ্ট্র হইতে দীর্ঘ আশযুক্ত 
কাপপাস প্রচুর পবিমাণে আমদানী 

করিতেছে । 

পাট__[চাষের অনুকুল অবস্থা 

৯* পৃঃ দেখ ] পাট পৃথিবী শে 
বহিরাবরণ তন্তু (0950 1016 )। ১১নং চিন্ত--কার্পান ও পাট উৎপাদক অঞ্চলসমুহ 

উৎপাদক অঞ্চল- পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িয্যা, আসাম ও ত্রিপুরা 
বাজ্যে পাট উত্পাদিত হয় ।॥ বিহার প্রদেশে উৎপাদিত সমগ্র পাটের প্রায় 

৯০%, পুণিযা জেলা হইতে, উডিষ্যার ৯২% পাট কটক জেল হইতে এবং 

আসামের পাট ব্রক্গপুন্র অববাহিক1 অঞ্চল হইতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি উঃ 
প্রদেশের অবহিমালয় সন্গিহিত অঞ্চলসমূতে পাট চাষ বৃদ্ধি করার চেষ্টা 

চলিতেছে । 

উৎপাদন, আভ্যন্ত্যরীপ ব্যবহার ও বাণিজ্য (7:০৫5০600, 
€501097010190101 8.71906 )--১৯৫০-৫১১ ১৯৫৫-৫৬, ১৯৬০-৬১ ও ১৯৬৪- 

৬৫ সালে ভারতে যথাক্রমে ৫)৭১ , ৭১০৪ , ৬২৯ ও ৮৪১ হাজার হেক্টার 

জমিতে ৩৩,০৯ , ৪২,৩২ , ৪১,৩৪ ও ৬০১৭৯ ( অন্থমিত ) হাজার গাইট 

( প্রতি গাইটের ওজন ১৮০ কি. গ্রা,) পাট উত্পাদিত হয়। উহার মধো 

পশ্চিম বঙ্গের উৎ্পাদনই সর্বাপেক্ষা! অধিক । 

অবিভক্ত ভারতেউতৎপাদিত সমগ্র পাটের ৭৩.৪% পুর্ব পাকিস্তানের 

অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহে এবং অবশিষ্ট মাত্র ২৬৬% ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত 
হইত । ভারত বিভক্ত হইবার পর হইতেই বিভিন্ন রাজ্যে পাট চাষে নিযুক্ত 

জমির পরিমাণ এবং একর প্রতি উৎপাদনের হার বুদ্ধি, উৎপাদন ব্যয় হ্থাস ও 

পাটের উতৎ্কধ বুদ্ধি সম্পফিত নানারূপ পরিকল্পন! অঙ্থন্থত হইবার ফলে 
ভারতে পাটের চাষ ক্রমাগতই বুদ্ধি পাইতে থাকে, তবে এখনও পর্ধস্ত ভারত 

এ বিষন্ধে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইয়! উঠে নাই । “দি সেপ্টাল ইত্ডিয়ান জুট কমিটি” 
পাট চাষের উৎকর্ষ সাধনে নিযুক্ত রহিয়াছে । 



1 ১০৪ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

সম্প্রতি পুথিবীর বাজারে পাটের ও পাটজাত ভ্রব্যাদির দাম বুদ্ধি 
পাওয়ায় মিশর, ইরান, শ্টাম, ইন্দোচীন, জাপান, ফরমোজা, ব্রাজিল, 
প্যারাগুয়ে এবং মেক্সিকোতে পাটের উৎপাদন বুদ্ধি পাইতেছে। আবার 
পাটের পরিবর্ত সামগ্রী হিসাবে আফ্রিকার কঙ্গোদেশে “ইউরিনা লোবাট।”, 
জাভাতে “রোজেলা” মাঞ্চুকুয়োতে “কেনাফ”, ফিলিপাইন অঞ্চলে “ম্যানিল1 
হেম্প” এবং ইন্দোচীনে “পলম্পনের” উত্পাদন দিন দিনই বুদ্ধি পাইতেছে। 

পা 

রেশম--ভারত একটি উল্লেখযোগ্য রেশম-উতৎ্পাদক দেশ । প্রন্তিবংসর 

প্রায় ৩০ লক্ষ পাঃ রেশম এদেশে উত্পাদিত হয়। ভারতে নিম্বালখিত চারি 
শ্রেণীর রেশম দেখা যায়। (১) শবরদ__তু'ত গাছে পাপিত পোক। হইতে ষে 
রেশম উত্পাদিত হয় তাহাকে গরদ বলে । মতীশৃব, তাখিললাড়ুর কোয়েম্বাটোর 
জেল।, পশ্চিম বঙ্গ ( মালদভ, মুশিদাবাদ, বাকুড়া, বীবভম জলা । ও কাশ্মীর 
অঞ্চলে প্রচুর গরদ উৎপাদিত হয়। ভারতে উত্পাদিত গরদের ই অংশ এভীশূর 
ও কোয়েম্বাটোর জেলা হহতে আসে । নিকুষ্ট শ্রেণীর তাত রেশম হইতে 
মটক। প্রস্তত হয়। (২) তসর- মহুয়া, কুশ্তম, কুল প্রভঘি গাছের 

পাতা খাইয়]! তসর পোকা বাচে এবং এ সকল গাছে5 গুটি তৈয়ারী করে। 
ছোটনাগপুর, উভিষ্তা, মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিম বঙ্গ ( বীবুডা ) অঞ্চলে ভসব 

উত্পাদিত হয়। (৩) এড--এরও গাছের পাতা খাইযা এগ্ডিব পোক1( উরি 

পোকা) বাঁচিয়া থাকে এবং এ গাছেই গুটি তৈয়াদী করে। আসামের 
উপত্যক। অঞ্চলে প্রচুর এগ্ডি পাওয়া যায়। (৪) শু জয়পত্র জাতীয় বৃক্ষের 
পাতাখাইয়া মুগ পোক1 বাচিয়াখাকে এবং এ সমস্ত গাছে গুটি তৈযারী করে। 
আগাম, নীলগিরি পর্বত ও কাশ্মীর অঞ্চলে মুগা উৎপাদিত হয়। মুগা, এগ্ডি 
ও তসর ভারতের নিজন্ব সম্পদ । উহ। অন্য কোন দেশে পাওয়া যায় না। 

শণ-_মধ্যম প্রকারের উত্তাপ ও বুষ্টিযুক্ত অঞ্চলে শণ উত্পাদিত হয়। 
ভারতে আশ ও বীজের জন্য শণের চাষ হয়। ভারতে তিন শ্রেণীর শণ দেখিতে 
পাওয়া যায়। (১) মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরগুদেশ, অন্ধ এবং 
তামিলনাড়ুতে প্রচুর শণ উৎপাদিত হয়। ভারতে উৎপাদিত বিভিন্ন গুকার 
শণের মধ্যে ইহাই উৎকষ্ট। (২) সিমলা, কাশ্মীর, কুমায়ুন, কাওড়। গুভৃতি স্থানে 
গাজ। গাছের চাষ হয়। এই গাছের বহিরাবরণ হইতে ভারতীয় শণ প্রস্তুত 
হয়। তত্ত অপেক্ষা পাতা হইতে ভাঙ, গাঁজা ও চরস উৎপাদনের জন্যই ইনার 

চাষ অধিক হয়। (৩) ঞ্রিহুত, মহারাই্ী ও দক্ষিণ ভারতের স্থানে স্থানে 
উৎপাদিত শিশল গাছের বহিরাবরণ হইতে শিশল শণ উৎপাদিত হয়। 
ভারতে শিশল শণের উত্পাদন অতি সামান্য । যুক্তরাজ্য, ফ্রাঙ্গ, জার্মানী ও 
বেলজিয়ামে ভারত হইতে শণ রপ্তানী করা হয়। 



কা্ষকায ১০৫ 

| (৫) অপরাপর শিলফসল 
(ক) তৈলবীজ-_ভাবতের তৈলবীজসমূহ্েব মধ্যে বাদাম, এবগু বা 

রেডী, তিনি ব। মসিনা, সধপ, তিল, নাবিকেল 9 কার্পাস বীজই প্রধঃণ । 
তৈলবীজ উৎপাদন ও বপ্রানীতে ভাবত পৃথিবীতে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান 
অধিকাৰ কবে। তবে দেশাভ্যন্তবে তৈলবীজেব ব্যবহাব বুদ্ধি, আন্তজাতক 

বাজারে ব্রীজিল, আর্জেন্টিনা ও যুক্তবাষ্ট্েব সহিত ক্রমবধমান প্রতিযোগিত। 
এবং ভাবত হইতে বপ্ানীঞ্ত তৈলবীজেব মৃণ্যবৃদ্ধি হেতু সম্প্রতি ভাবত 
হইতে তৈলবীজ বপ্তানীব পরিমাণ হ্বাস পাইয়াছে। ১৯৫০ ৫১) ১৯৫৫ ৫৬, 

১৯৩০ ৬১ ও ১৯১৪ ৬৫ সালে ভারতে যথাঞ্রমে ১১০৭১২৭ ১ ১৯২০১৮৫ , 

১১৩৭১৫০ ও ১১৪৮১৪১৯ হাজাব হেক্টাব জমিতে মোট ৫১,৫৮১ ৫৭,৩৪১ ৬৯,৮২ 
ও ৮৫১৮৪ ( অন্থমিত । হাজার টন তৈতলবীজ (বাদাম, বেডী, তিল, সর্প ও 
তিসি ) উত্পাদিত ভয়। 

চীনাবাদাম (0100170076)--5াবত চীনাবাদ।ম উৎপাদনে পৃথিবীতে 
শীষদ্থান অধিকাব কবে। ধন্ধনকাষে, বনস্প'ত তৈল) কেশ তৈল ও সাবান প্রস্তত 

কবিতে চনাবাদাম বাবহৃত হয়। তামিলনাড়ু, মভাবাষ্ট, এুজবাট, অন্ধ এবং 
মহীশব অঞ্চলে ইভাব উত্পাদন সবাপেক্ষ। অধিক । বর্তমানে মধা/প্রদেশ ও 
ছোটনাগপুব অঞ্চলেও চীনাবাদামের চাষ হহতেছে | ১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫ ৬, 

১৯৬৩০-৬১ ৪ ১৯৬৪-৬৫ সালে ভাবতে ষথাব্রমে ৪৪১৯৪ , ৫১,৩৩১) ৩৪১৪৩ ও 

৭০৭২ হাজাব হেক্টাব জমিতে ৩৪১৮১ ১ ৩৮,৬২১ ৪৮১১২ ও ১১১৭৬ (অনুমিত) 

হাজাব টন চীনাবাদাম জন্মে। মাদ্রাজ ও বোম্বাই বন্দব হইতে প্রচুৰ চীনা- 
বাদাম প্রতিবৎসবই ফান্স, থেলজিয়াম, অস্টিয়।, হাজেবী, জার্মানী, ইতালী 
এবং যুক্তবাজ্যে বপ্তানী হইয়] যায়। 

এরগু বা রেড়ী €0:85607 96৪] )-_পথিবীতে মোট এবগু বীজেব 

৮০০%-হ ভাবতে উৎপন্ন হয়। এরও তৈল হইতে ওঁষধ, সাবান, কেশ তৈল, 
পিচ্ছিলকাবক তৈল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। তামিলনাড়ু, মহীশৃব, মহা বাষ্ট্র, গুজবাট ও 
মধ প্রদেশের যে সমস্ত অঞ্চলে ভুট্টাব চাষ হয় সেই সমস্ত অঞ্চলেহ প্রচুব এবগু 
বীজ উৎপাদিত হয়। +৯৫০-৫১), ১৯৫৫-৫৬, ১৯৬০-৬১ ও ১৯৬৪ ৬৫ সালে 
ভাবতে যথাক্রমে ৫১৫৫ ১ ৫৭৪, ৪১৬৬ ও ৪,১৪৯ হাজাব হেক্টার জমিতে 

১১০৩) ১১২৫) ১১০৭ ও ১১০১ ( অনুমিত) হাজাব টন বেড বীক্ত জন্মে। 

মাদ্রাজ ও বোম্বাই বন্দব দিয়! বেডীর তৈল যুক্জবাষ্, ফ্রান্স, যুক্তবাজ্য, বেজজিয়াম, 
ইতালী, জার্মানী এবং স্পেনে বপ্রু।নী হইয়া যায়। 

তিজি বা মসিন! (1.4525)-_-তিসি বীজ উৎপাদনে ভার পুথিবীতে 
ঘ্িতীয় স্থান অধিকার করে । তিমিব তৈল দ্বাব৷ উতরুষ্ট রং, বানিশ ও “অয়েল 
ক্লথ” প্রস্তত হয়। মধ্যপ্রদ্দেশ, বিহাব, উড্িস্তা, উত্তবগ্রদেশ, মহাবাষ্র, গুজরাট, 



১০৬ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

পশ্চিমবঙ্গ, মহীশুব, অন্ধ, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব এবং রাজস্থান অঞ্চলে প্রচুর তিসি 

বীক্জ উৎপার্দিত হয়। ১৯৫১-৫১, ১৯৫৫-৫৬) ১৯৬০-৬১ ও ১৯৬৪-৬৫ সালে 

ভারতে ষবাঞ্মে ১৪১০৩, ১৫১২৯, ১৭৮৯ ও ১০১১১ হাজব হেক্টার জমিতে 

৩,৬৭ , ৪,২০ ) ৩৯৮ ৪ ৪১৬৩ € অন্থমিত ) হাজাব টন [পি বীজের চাষ হয়। 

উৎপাদিত তিসি বীক্ষেব অপিকাংশই প্রধানত: বোম্বাই বন্দর দিয়া যুক্তরাজা, 
ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইতালী এবং হল্যাণ্ডে রপ্তানী হইয়। যায়। বর্তমানে তিপি 
বীজেব আন্তর্জাতিক বাজারে আর্জেন্টিন। ভারতেব প্রতিঘন্ৰী। 

সর্প ( চ২৪7০ &. 1%0569£0 )-__সর্ষপ বা সবিষা ছুই শ্রেণীর-_লাল ও 
সাদা এদেশে সর্যার তৈল শবীরে মাখিতে, বন্ধন কারে এবং সানান 
তৈয়ারীর জ্গ্ত বানহৃত হয়। প্রধানতঃ উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, 

বিহার, আসাম ৪ উডিম্বা অঞ্চলে প্রচ সবিষা উত্পার্দত হয়। ভাবতে 
মোট উৎপার্দিত সরিষাব প্রায় অর্ধেকই উত্তবপ্রদেশ হইতে পাওয়া যায়। 

১৯৫০-৫১) ১৯৫৪-৫৩৬, ১৯৬৩৩-৬৩১ ও 

১৯৬৪-৬৫ সালে ভাবতে যথাক্রমে 

২০,৭১ , ২৫১৫৬ ১২৮১৮৩৩২৮১৪ 

ভাঁজাব হেক্টাব জমিতে ৭১৬২, 
৮১৬০ * ১৩১৪৭ ও ১৩,৭৫ (অন্থুমিত। 

হাজার টন সরিষা উত্পাদিত হয়। 

যুক্তরাজ্য, ইতাপী, বেলজিয়াম ও 

ফ্রান্সে প্রচুখ সরিষা কলিকাতা 

বন্দর হইতে বপ্তানী হইয়া যায়। 

উত্তরপ্রদেশেব কানপুর ও পশ্চিম- 

ভিসি ল সরিষা! 

তিল ছুী বেন %% 
চীনাবাদাম চে 

চি এ বঙ্গে কলিকাতা সরিষার তৈল 

২২ নং চিজ প্রধান প্রধান তেলবীজ উত্পাদনের প্রধান কেন্দ্র। 

উৎপাদক অঞ্লসমূহ তিল (96881701177) ভারত 

তিল উৎপাদনে পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। ভারতের প্রায় সর্বত্রই 

ভিলের চাষ দেখা ধায় তবে উত্তবপ্রর্দেশেই সর্বাধিক ৷ মহাবাষ্, গুজরাট, 

অন্ধ, তামিলনাড়, মধ্যগ্ুদেশ এবং অন্যান্ত অঞ্চলেও গুচুব তিল জন্মে। 
১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬, ১৯৬০-৬১, ও ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারতে ষথাক্রমে 

২২,০৭৪, ২২,৯৩ , ২১,৬৪৯ ও ২৫,০৩ হাজার ঠেক্টার জমিতে ৪,৪৫, ৪১৬৭, 
৩,১০৮ ও ৪,১৬৬ (অনুমিত) হাজার টন তিলের চাষ হয়। ভারতে 

উৎপাদিত তিলের প্রায় ২৫% বোস্বাই বন্দব দিয় যুক্তরাজ্জা, ফ্রান্স, বেলজিয়াম 

্বার্মানী, ইতালী, মিশব প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইয়া যায়। রম্ধনকার্ধে তিলের 

তৈল বাবহৃত হয়' 



কৃষিকাধ 

নারিকেল ( 0০০০8:8£ )-_-উষ্ণ-মগুলেব সামুদ্রিক জপবাধু প্রভাবিত 
অঞ্চলে নাব্বিকেল জন্মে । পলি-মিশ্রিত বালি মাটি, উচ্চ তাপ ও প্রচুর বৃষ্টিপাত 
নারিকেল চাষেব পক্ষে অন্লুকূল। সমুদ্র উপকূলেই ইহার চাষ ও ডৎ্প্রাদন 
সর্বাপেক্ষা 'মধিক। তামিলনাড়ু (মালাবাব), অন্ধ (পুব গোদাবরী অঞ্চল), 
কেবাল। ( পশ্চিম উপকূল হঞ্চল), মহীশৃব ( ক্যানাড1, তাণকুর, হাসান, 
চিতল-দ্রগ, 9 কাহব অঞ্চল), পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামে প্রচুব শাবিকেল 

জন্মে ১৯৫০ ৫১, ১৯৫৫-৫৬) ও ১৯৬০-৬১ সালে ভাবতে যথাক্রমে ৬২২, 

৩১৪৭ ও ৭,১৭ চাঙ্জার তেক্টাব জমিতে ৩৫৮) ৪৩২ ও ৪৬৪ কোটি নারিকেল 
উৎপন্ন ভয়? 

বদ্ধনকার্ষে এরং সাবান, মোমবাতি, কেশ তৈল, খৈল ও সার, দড়ি, 

পাপোষ প্রভৃতি প্রস্ত্তত কবিতে নারিকেলের শাস ও ছোবড| ব্যবস্থত হয়। 

আন্তজাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত সমগ্র নাবিকেল তৈলেব ৯ অংশ ভাবত হইতে 

বপ্তানী হয়। কালিকট, অ'লেপ্পী, আন্নাকুপাম ও পন্দিচেরীতে নারিকেল 
তল প্রস্ততের কারখানা রহিয়াছে । ভাবত হইতে নারিকেলের শুষ্ক শাস, 
ছোবডা, পাণোষ প্রভৃতি ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বপ্থানী হয়। ইংল্যাণ্ড 
ও ফ্রান্সে নারিকেপের এই শুষ্ক শাস হইতে মার্গাবিন প্রস্তত হয়। কোচিন 

নাবিকেলজাত দ্রব্যাদি রপ্াণীব প্রধান বন্দব | 

কার্পাস বীজ _নহারাষ্, গুজরাট, মধ্য প্রদেশ, মহীশুব এবং তামিলনাড়ু 

অঞ্চলে প্রচুব কার্পাস বীজ পাওয়া যায়। এই বাঁজ হইতে নিষ্কাশিত তৈল 
বন্ধনকাষে, উষখ প্রস্তত কবিতে এবং জলপাই ঠতলেব পরিব্ত সামগ্রী হিসাবে 
বাবহৃত হয়। কার্পাল বীজেব খৈল উতরুষ্ট পশুখাছ্য। বোম্বাই বন্দব হইতে 
অতি সামান্য পরিমাণে কার্পাস বীজ বিদেশে রঞ্থানী হয়। 

€খ) ববার-- [চাষের অনুকূল অবস্থা--৯৬ পৃঃ দেখ] ভাবতের 

কতোমগ্ল উপকূলে রবাব চাষেব সমস্ত অন্রকুল অবস্থাই বিছ্যমান। এই অঞ্চলে 
মে হইতে নভেম্বব মাসের মধো ১৫০! বৃষ্টিপাত, বৎসরেব মধ্যে প্রায় অধিকাংশ 

সময় ৭০” হইতে ০*১ ফাঃ পযন্ত উত্তাপ এবং যানবাহনের সুব্যবস্থা থাকার 
তামিলনাড়ুর দক্ষিণাংশ, কেরাল। ও মহীশুব বাজ্যে রবার উৎপাদিত হয়। 
১৯৫০-৫১) ১৯৫৫-৫৬, ১৯৬০-৬১১ ১৯৬১-৬২ সালে ভারতে ষথাক্রমে ১৪, 

১*৭) ৩২ ও ৩৫ লক্ষ একর জমিতে ৩২০, ৫০০, ৫৬০ ও ৬** লক্ষ পাঃ রবার 
উতৎ্পাদ্দিত হয় ' ঠা সমগ্র পৃথিবীতে উৎপাদিত রবারের মাত্র ১%। রবাব 
উৎপাদনে ভারত প্রায় আত্মনির্ভবশীল। “ভাবতীয় রবার বোর্ড” (১৯৪৭) 
দেশাভ্যন্তরে ববার উৎপাদন ও বাণিজ্য সম্পর্কে নানাব্ধি গবেষণায় ব্যাপূত 

বহিয়াছে' 



১০৮ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

প্রশ্পোতর 

1,157801911 100৬ 28110010019 15 50100101190 ০৮ 10170101061)08] 19010015, 

(কৃষিপ্প উপর পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর । ) (পৃঃ ৬৫-৩৬) 

2,10130055 0116 1101901021109 01 11116901090 10 117012. ৬179 £50981901)1021 

80%91)09895 ৫০9৪৪ 11)019 00955933 101 617০ 06৬০1010176206 01111189110] ৬0105 ? 

[78101910005 01061618% 55919115 01 11116001010 17018001560 10 009 0001711%. (ভাগতে 

জলমসেচ-ব্যবস্থ।র প্রবর্তনে কি কি ভৌগোলিক হৃবিধা রহিয়াছে? ভারতেব বিভিন্ন স্থানে যে 
বিভিন্ন প্রকারের জলমেচ-পদ্ধতি অন্ুশ্যত হুধ তাহার বর্ণনা কর ।) (পৃঃ ৭*-৭৩) 

3. ৮৬৬19 0509019101)1091 ঠা) 011061 001001010109 819 10906939581 101 11) 

[019৫0061010 01 (9) ৬/169% (7৮.0,762 ; 70 15,650, 2170 (09) 1২106 (বি... 

63 ১ 7১৮0,67 ; 70. 9. 761, 17.১. (0) 765) 7 0916 ৪. 01101 92০00011001 (11911 

৮0110 01511006101) 2100. 1006111806002, 00206. (কিরূপ ভৌগোলিক ও অন্যান্ঠ 

অনুকূল অবস্থায় (ক) গম, এবং (খ) ধান উৎপাদিত হয়? উহাদেব উৎপাদক অঞ্চল ও 

ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ |) [ (ক) গম পৃঃ ৭৬-৮০ ও (খ) ধান পৃঃ ৮*-৮২] 

4. ৬৬19 00591021 2100 011)07 00100110179 219 160995987 [01 (106 [010010- 

6101) 060) 1০9, (0. 7:63 165,» 0১. 0. 762, 77. 9. 64) 2104 (0) 0097669 (10. 7. 

65, 7১, 7). 462, 7. 9,763)? 90866 [10911 81695 01 197000000101) 2100 1109 1)210116 

01 017৩ ৬0110 11009. (ক) চা এবং (খ) কফি উত্পাদনের জন্য কিবপ প্রাকৃতিক ও 

অন্ঠান্ভ অবস্থার প্রয়োজন ? উহার্দের উৎপাদক অঞ্চল ও বাণিজ্য সম্পকে লিখ] | [(ক)চা 

পৃঃ ৮১-৮৪, ও (খ) কফি পৃঃ ৮৪-৮৫ | 

5, 90809 0009 £2605181)1)1091 [901015 1)9068521 (01 1106 [01000001101) 01 (&) 

91881 ০9109 (07. চু. 63,166, [ন, 9. (0) 765) 220 (0) 98891 06961 (0০, 0, 49১56). 

21076 076 00111701192] 0001001165 11) 91010) (10656 816 001000060 500 5190৩ 1109 

0110 (906 11) 5801 01 (1)656 ০0111)001155. ( (ক) ইক্ষু ও (খ) বীট উৎপাদনেৰ 

অনুকূল অবস্থাগুলি লিখ । উহাদের উৎপাদক অঞ্চল ও বাণিজা সম্পকে লি।) (€ে) ইনু 
পৃঃ ৮৫-৮৬, (খ) বীট পৃঃ ৮৬-৮৭ ) 

6, 77095010106 0186 ০0170110195 507102016 10? 03০ ০0010190101) 01 ০0101. 21776 

676 10712001109] 10100000915 01 00101 8100 117010866 (176 1121010 01 ৬০110 01906 11) 

০090. (৮.0. 65, 0. 18. 66, নু, 5.61) €কার্পান উদ্জপাদনের অনুকূল অবস্থাগুলি 
লিখ। উহার প্রধান প্রধান উৎপাদকেব নাম লিখ এবং কার্পাসের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
প্রকৃতি নির্দেশ কর।) (পৃঃ ৮৮৯০) 

7. 706501106 01১০ 00001010195 5102010 101 0112 01001061017 01 78065. 21779 

006 00161 10109000019 60011615 210 11019011515 01 5006. (7.0. 66, 7.9. 64 ) 

( পাট চাষের অনুকূল অবস্থা বর্ণনা কর। পাটের প্রধান প্রধান উৎপাদক, আমদানী ও রপ্তানী 
কারক দেশগুলির নাম লি |) (পৃঃ ৯০৯১) 

8, 1095০1196 019 ০0120110109 2100 91625 ০01 01000006101) 01 [01 0611৩ 511], 

(রেশম উৎপাদনের অনুকূল অবস্থার বর্ণনা কর এবং উৎপাদক অঞ্চলগুলি নিদে শ কর।) 
(পৃঃ ৯২-৯৩) 



কুষিকাষ ১০৯ 

9. 100109(9 011 00141601015 01 £10%/0]1| 200 (1) 21095 ০01 [01001806102 01 

[00061. 110105611১6 090016 0£ ৬/9110 02৫6 1] 100061, (1১,063, 65, 

ঢ0.18.'63) (রবার চাষের অনুকূল অবস্থা এবং রবার উৎপাদক অঞ্লগুলি নিদেশ কৰ। ববারের 
বাহির্বাণিজোৰ প্রকৃতি নির্দেশ কর।) (পৃঃ ৯৫ ৯৭) 

10. 119 ০16 006 ০0101610105 10৬60181019 001 (016 00111001017 01 

(2) 10526 (. 0১162), (9) 00০ (তি. 9. 0,763, 7১, 0,165," 67), (০) 

€6৭ (0.1 65, 0১. 00.63), (৫) ০0166 (). 1. 65. ৮৮, 707, 62), (৫) 1009 (1৮, 

70." 66 8170 (1) 1000615 (১, [0." 63)? 

1১160170101 (16168101725 11) [77018 91701০11065 016 810৬4, 

(ক) গন, (খ) ধান, (গ)চা, (খ) কফি, (৬) পাট, এবং (চ) রবার উৎপাদনের অনুকূল 
অবস্থ! গুলি লিখ । ভাবতের যে সকল অঞ্চলে এ ফদলগুলি উৎপাদিত হয় তাহাদের উল্লেগ কব) 

(পৃঃ ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০৩, ১০৭) 

11. ৪106 06 110,0109] 01155605 06 11019 06501100118 01)6 21685 1061৩ 

06৮ 21০ 800৮7 7170 076 0১০৩ 6০ 11)1018 0769 ৪1০ 08৮, (ভারতের প্রধান প্রধান 

টভলবীভ্নমুহের নাম লিখ এবং উহাদের আঞ্চলিক বণ্টন ও ব্যবহার ভম্পকে আলোচন। কর |) 

( পৃঃ ১০৪-১০৭) 

12019 90 80৩০9100106 ০0101260101) 06 (156 [01111010091 01910201017 

00058 0€0থ। , ( ভারতেৰ প্রধান প্রধান আবাদী ফমল সম্পর্কে একটি সংক্ষিতু বিবরণী লিখ ।) 

(তনু, পাট, চা, কফি ও রবার সম্পর্কে লিগ । পৃঃ ১৩১-১০১, ১০৩-১০৪, ৯৯১০০, ১৯০+১০১ 

ও ১০৭) 

13. ৬/1021 2106 (10 10111701021 18510101052 132১0110916] 0585 2170 

901301010775 0£ 0810//90100, (17. 9..63) (প্রধান প্রধান বহিরাবণ তত্বগুলির শাম 

কব। উহাদের বাধহার ও উৎপাদনেধ অনুকুল অবস্থানমূহের উল্লেখ কব। ) [পৃঃ ৯,-৯১] 



পঞ্চম মধ্যায় 

পগুচাব্রণ শিল্প 
(1595019] [77005017168 ) 

পঙুচারণ (88601911575) পশুচারণ মন্তষেণ আথিক ভতিভাসের 
একটি গুরুত্বপুণণ অধ্যায় । আদিম অবস্থায় মানুষ অরণ্য হইতে ফলমুল সংগ্রহ 

করিয়া এবং বন্ত পশুপন্মী শিকাব ববিয়াই জীবিকা নির্বাহ কবিত। পরব 
কালে মাহুষ যখন জাণজগ্তকে পোষ মানাহয়া উত্াদিগকে নিজ কাযে শিষুত্ত, 
করিতে শিখিল, তখন হইতেই মানব সভ/তাব এক নূতন যুগেব সুচনা ভহল। 

বন্ধ প্রাণী মাহষেব ভার বহনের কাষে নিযুক্ত হহল, আধার বহু প্রাণী হইন্ 
মানুষ মাংস ও দুগ্ধ প্রভৃতি খাদ্য ও পানীয় এবং চম, চবি, অস্থি পশম প্রভৃতি 
অত্যাধশ্যক দ্রবঁ আহবণ করিতে শিখিল। ] 

যাঘাবর অবস্থায় মানুষ জীবিকার উদ্দেশ্যে পশুপালন (17717080750 

79560121150) ) কবিত। তবে বরঙমান কালে সভ্য মানুষ প্রধানত: 

বাণিজ্যিক উদ্দেশ্টেই পশুপালন ( ০0201061019] 09510781151) ) কবিয়? 

থাকে । বাণিজ্য বাজীবিকা যে উদ্দেশ্েই ভন্টক না কেন পশুচাঞণেব ভগ্ত 
ভৃূণাচ্ছাদ্দিত উন্মুক্ত প্রান্তরের প্রয়োজন । তাহ পৃথিবীর সমতল ও জনবিরল 
ভূপক্ষেত্রসমূহেই পশুপালন ব্যবসায় লাভজনক । 

গৃহপালিত পণ্ুব মধ্যে গণ পশু, মেষ, ছাগ ও শুকখই প্রান । 

গবাদি পর্ভ (0৪৮96) 
ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ মণ্ডণেব জগবিব” ও সমুদ্ধ তণভূমিসমূহে গবা্ধি 

পশু পালিত হইয়া থাকে । উত্তব আমেরিকার 'প্রেয়বাঁ" অঞ্চল, দক্ষিণ 
আমেবিকার 'পম্পা” ইউরেশিয়ার “ন্তেগ, এবং অস্টেল্য়ীর “ভাউন্স' অঞ্চল 

গোপালনের জন্য বিখ্যাত। ভারতে গবাদি পশুর সংখ্যা পৃথিবীর ষে কোন 

দেশ হইতে অধিক । ব্রাজিল, আর্জের্টিন।, উরগুয়, প্যারাগুয়ে, রুশিয়া, 
যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেপিয়া, ক্যানাভা এব" যুক্তবাষ্ট্েও প্রচুব 
গবাদি পণ্ড পালিত হই! থাকে । 

মৃখ্যতঃ মাংস ও ছুগ্ধের জন্য ও গৌণতঃ ক্ষুর, চর্ম গতৃতি ভ্রব্যাদিৰ জন্য 
গবাদি পশু পালিত হইম়। থাকে | তবে মাংসপ্রদায়ী গবাদি পশু ছুপ্রদায়ী 
গবাদি পণ্ড হইতে পথক। 

মাংসপ্রদায়ী গবাদি পশুপালন ( 26572708 01 7৮26৫ ০8৫16 )-_ 

উৎকষ্ট মাংসপ্রদায়ী গবাদি পণ্ড আকারে বুহৎ ও মেদবছুল | হহাদের 



পশুচাবণ শিল্প ১১১ 

পালনের জন্য উন্মুক্ত ও বিস্তৃত তৃণভূমিব প্রয়োজন। আনুমানিক চুক মল 
মাংস প্রাইতৈ হইলে একটি গরুকে প্রতিদিন ছুই হইতে পাচ জব পষস্ত পশুথাচ্চ 
অন্ততঃ পক্ষে ছুই বৎসর কাল যাবৎ খাওয়াইতে হয়। এই কারণে শিব 
বসতিসুক্ত অঞ্চলসমূহে মাংসপ্রদাযী গগাদি পশুব সংখ] অল্প । 

গোমাংস (8০০)-- ইউরোপীয় দেশসমূহ্ধে (স্পেন, পতুগাল, ইতাপী, 
ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, মধ্য উউবোপেব দেশসমু ও রুশিঠ্) অতি উচ্চ 
শ্রেণীব মাংসহদায়ী গবাদি পণ্ড পালিত হহলেও গোমাংস উতৎ্পাদনে এই 
সম দেশ ক্বাবক্ম্বী নতে। এই কাবণি এ দেশগুলি আভ্যজপ্রীণ চাহিদ। 
মিটাহবাপ জঙ্গ বিদেশ হইতে প্রচুব হিমায়িত গোমাংস আমদাপী কবিহা 
বাকে। দক্ষিণ আমেরিকার নাতিশতোষফ ভৃণভূমি অঞচলেৰ অতর্গত 
আজেন্টিনা, ব্রাজিল, প্যাবাঞ্ডয়ে ও উরুগুয়ে বাজ্যে প্রচ মাংস্প্রদায়ী গবাদি 

পশ্ পাপিত হয়। গোমাংস বগ্গানীতে আার্জটিনা সবাগ্রথণা । উত্তর 
আমেরিকার গ্রেয়বী তৃণভূমিখ পশ্চিমাংশ্ে গবাদি পণ্ড পা।লত হয় এবং 

উঠাদিগকে চিকাগোব বধ্যাগারে পাঠাইবাব পুবে মেদবু দ্বর জঙ্া কিছুকাল 

যাবৎ সেখানকার তুট্টাবপয়ে চরান হয়। ক্রট্টাবলয়েব পশ্চিমে, চিকাগো। 
সন্িহিত অঞ্চলসমূহেও মাংসগ্রপায়ী গবাদি পশু পালিত হয়। যুক্তবাা রব 
চিকাগোত্ই পৃথিবীব সর্ববৃহৎ মাংস বপ্তানী কন্দ্রসমূহ গাডগ। উঠিয়াছে। 
উত্তর অস্ট্রেলিয়া এবং কুইদ্সলটাতগুর ত্রান্তায় ও উপএান্তীগ তৃণতূমি অঞ্চল- 
সমূহেও মাংসপ্রদায়ী গবাদি পণ্ড পার্লিত হহযু থাকে । পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশের মধ্যে ভাবত গবাদি পশু সংখা! সবাধক হহলেও ধায় বাধানিষেধেব 
দরুণ এদেশে গেমাংসেব ব্যবসায় তাদণ প্রসাব পাত কবে নাহ । কুশিয়া, 
পাকিস্তান প্রভৃতি দেখেও গোমা*স উৎপন্ন হয়। 

গোমাংপের বাণিজ্য (72806 5) 9০৪£)-_হিমায়ত (গামাংস 

রপ্ধানীতে আর্জেনিন। পথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। উরগুয়ে, ব্রাঙ্িল, 
অস্ট্রেলয়। ও নিউজীল্যাণ্ড অন্যান্য রপণ্তানীকারক দেশ। যুক্তগাজ্য, ফ্রান্স, 
জার্ানী, বেলজিম্বাম* এবং দক্ষিণ ইউবোপের (শসমুহ প্রধান প্রধান 

আমদানীকারক দেশ, 

দু প্র্ধায়ী গবাদি পশুপালন ( 82813708 ০£ 08155 ০৪৫০). 

দুপ্ধপ্র্দায়ী গবাদি পশু পালনের কণ্ঠ মৃদ্শীত, মৃদ্গ্রীক্ম এবং আর তৃণাঞ্চলই 
উপযুক্ত স্থান। ছুষ্ধের পরিমাণ-বুদ্ধির জন্য কোমল সতেজ তৃণই সবোৎ্কুষ্ট। 
নাতিশীতোষ মণ্ডলের আর্দ্র জলবায়ু সেবিত অঞ্চলসমূহে এই শ্রেণীর তু ও 
অন্তান্ত গণ্ুধাগ্য প্রচুর জন্মে বলিয়! এ সমস্থ অঞ্চলেই দুপ্ধগ্রদায়ী গবাদি পশুর 
পালন অধিক । 
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ভেয়ারী শিল্প (19915 1£817017£ )- _বস্ততান্ত্রিক সভ্যত।র উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে ডেয়ারী শিল্প দ্রুত উন্নতিলাভ কবিয়াছে। এই শিল্পের গঠন ও প্রসাবেব 
জগ্ত নিমুলিখিত প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাসমৃত বিশেষ অস্নুকূল :£-(১) 
দীর্ঘ ও পবিমিত বৃষ্টিযুক গ্রীষ্মকাল । এই অবস্থায় চারণক্ষেত্রে পুষ্টিকব 
তৃণের প্রাচুর্য দেখ। যাম্ব। (২) গ্রীম্মকালীন উত্তাপ অপেক্ষাকৃত শীতল হওয়া 
প্রদ্নোজন, কাবণ এইরূপ আবহাওয়ায় গব।দি পশুর ছুপ্ধ উৎপাদনের হাব অধিক 

এবং ছুগ্ধেব সংরক্ষণও সহজসাধা হয়। (৩) মৃদু শীতকাল । ইভাতে গবাদি 

পঞ্ সারা বতসরই উন্ু[ক্ত তণক্ষেত্রে চবিয়া বেডাইতে পারে । (৪) তভূ-গ্রকৃতি 
বন্ধুর হইলে সাধাবণ রুধিকাষ ব্যাহত হয় এবং এই কারণে অনুকূল ভৌগোলিক 
পরিবেশযুঝ পাতা অঞ্চল ডেয়ারী শ্ল্পি গঠনে অন্ুপ্রেবণ! যোগীয়। (৫) 
তৃণ ও অগ্ঠান্ত পশুগাগ্ধ উৎপাদনের নিমিত্ত গভীব ও আর দো-আশ মাটিই 

বিশেষ অনুকুল। (৬) দ্বপ্ধ দ্রুত পচনশীল বলিয়। বিভিন্ন বিক্রয়কেন্দ্রে দ্রুত 
প্রেৰণেব জন্ধ উন্নত ধবণেব যানবাহন-ব্যবস্থা এই শিল্পেব উন্নতিব পক্ষে 

অপবিহাষ। (৭) এই শিল্পে গ্রচুব স্থলভ শ্রমিকের প্রয়োজন । এই কাবণে 
অনুকূল ভৌগোলিক পধিবেশযুক্ত ঘন পোকবসতিপুর্ণ অঞ্চলেই এই ব্যবসাষ 
দ্রুত প্রপার লাভ কবে। (৮) জনবহুল ও শিল্পসমৃদ্ধ ভোগকেন্দ্রেব নৈকট্য এই 
শিল্প-গঠনেব অঙ্গপ্রেবক। 

ভেয়ারী পশু (709175 ৪11108]5 )-__ডেয়ারী শিল্পে ছুপ্ধ উত্পাপনেব 
নিমিত্ত ষে সমস্ত পশু সবাধিক ব্যবহৃত ভয় তাহাদের মধ্যে গরু, মহিষ, ৬গল 

ও"মেষই প্রধান । বিতিন্্ ডেযারী দ্রব্যের মধ্যে জুগ্ধ, মাখন ও পনীর বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ডেয়ারী কেক্দ্রসমূহ (7১:77:01051 09): 
হ5510259 0£ €0০ ৮৮01] )_ পৃথিবীতে তিনটি উল্লেখধোগা ডেয়াবী অঞ্চল 

বছিম়্াছে_ 
(ক) উত্তর-পশ্চিম ইউরোপীয় অঞ্চল-_এই সকল অঞ্চল ডেয়াী শিল্পে 

পৃথিবীতে সবাপেক্ষা উন্নত। সমুদ্ধ শিল্পকেন্দ্রের নৈকট্য, ঘন লোকবসতি, 
অধিক বালিযু্ত দৌ-আশ মাটি, নাতিশীতোঞ্ণ জলর্বাধু, বন্ধুর ভূগুকৃতি এবং 
সাধারণ কৃষিকাষে অপরিণত অবস্থা এই অঞ্চলে ডেয়াঁরী শিল্প সংগঠনে বিশেষ 
অন্কপ্রেবণ। দিয়! থাকে । ফ্রান্সের পশ্চিমাঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয় উত্তব 
ইউরোপের সমত্মি অঞ্চলের মধ্য দিয়া ডেনমার্ক, স্থইডেন ও রুশিয়াব 
উত্তবাঞ্চল পযস্থ বিস্তৃত ভূভাগে এই শিল্পের প্রসাব ব্যাপক । এই অঞ্চলেব 
অন্তর্গত ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, স্থইডেন, আর্নার্লযাও্ড, স্থুইজারল্যাণ্ড 
ইতালী, জার্মানী, রুশিয়া ও ফিনল্যাণ্ড এই শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ 
করিয়াছে। এই অঞ্চল ঘনীভূত ও শুষ্ষ ভঙ্ধ উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন 
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করিয়াছে। (খ) দক্ষিণ-পুর্ব ক্যানাডা.ও উত্তর-পুর্ব যুক্তরাষ্ট্র অঞ্চল-_ 
যুক্তরাষ্ট্রে পটোম্যাক ও ওহিও নদীর উত্তরে এবং মিশোৌরী নদীর পূর্বাঞ্চলে 
অবস্থিত বাষ্রসমূহ এবং ক্যানাডার হুদ অঞ্চলের পুর্বদিকে অবস্থিত ৯ 

ইহার অন্তর্গত। এই অঞ্চলেব গ্রীক্মকালীন মৃদু উত্তাপ ( ৬৭০-৭৩০ ফা: ), 
পরিমিত বৃষ্টিপাত ( ২২-৫০* ), বন্ধুর ভূগ্রকৃতি, ঘন লোকবসতি, উন্নত যান- 
বাহনেব ব্যবস্থা ও সরকাবেব সহযোগিতা এই শিল্পে প্রসারের কাবণ। এই 
অঞ্চল পনীর উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন কবিয়াছে। (গ) অস্ট্রেলিয়া_পু্ব 

অস্ট্রেলিঘ্ন। এবং নিউজীন্যাণ্ড এই অঞ্চলেব অন্তর্গত। আর ও মুত জলবাযু, 
পৃথিবীব বিভিন্প দেশেব সহিত সমুদ্রপথে যোগাযোগ ও সরকারের তত্বাবধান 
হেতু এই দুইটি স্থানই ডেয়ারী শিল্পে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । এই 
অঞ্চল মাখন উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে । নিউজীল্যাণড পনীঝ 
বপ্ধানীতে পৃথিবীতে প্রথম এবং মাখন রপ্তানীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার কবে ॥ 
অস্টেলিয়া হইতে মাখন, পনীব ও ঘনীভূত ছুপ্ধ বিদেশে প্রচুর পরিমাণে 
রপ্তানী হয়। 

২৩ নং চিত্--পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পালিত পশু 

উপরোক্ত প্রধান প্রধান অঞ্চলসমূহ ব্যতীতও আর্জেন্টিনায়, চিলিক 
অপেক্ষাকত শীতল ও আর্দ্র অঞ্চলসমূহে, দক্ষিণ আফ্রিকার পার্বত্য অঞ্চলসমূকে, 
চীন, জাপান এবং ভারতেও বর্তমানে এই শিল্পের প্রসার পরিলক্ষিত 
হইতেছে। 

ডেয়ারী ভ্রব্যের বালিজয (7806 1 08125 ৪0165 )_-ডেনমার্ক, 
অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাগ্ড, হল্যাও, রুশিয়া, আয়ন্্যাণ্, সইডেন, আর্জেন্টিনা, 
এবং বাণ্টিক রাজ্যসমূহ প্রধান মাখন রপ্তানীকারক এবং যুত্তরাজ্য, জার্মানী, 
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বেলকিয়াম এবং ফ্রান্স প্রধান আমদানীকারক দেশ। নিউজীল্যাণ্, নেদারল্যাণ্ড 
ক্যানাডা, ইতালী, স্থইজারল্যাগ ফ্রান্স, ডেনমার্ক এবং অস্ট্রেলিম্বা গ্রধান গঁনীর 
রপ্তানীকারক এবং যুক্তরাজ্য, জামানী, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র বেলজিয়াম এবং 
আলঙ্লেরিয় প্রধান আমদানীকারক দেশ। নেদারল্যা্, যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্, 
ক্যানাওা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, নরওয়ে, অস্ট্রেলিয়। আক়র্ল্যাণ্ড এবং নিউজীল্যাণ্ড 
প্রধান দ্বুপ্ধ রপ্চানীকারক এবং যুক্তরাজা, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, কিউবা, পূর্ব- 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, সুইজারল্যাণ্ড, ফিলিপাইন, দক্ষিণ আফ্রিক1 এবং জাপান 
প্রধান আমদানীকারক দেশ 

এরি (ময় (১1691) 

মুখ্যতঃ মাংস ও পশমের জন্য এবং গৌণতঃ ছুপ্ধের জন্য মেধ পালিত হয়। 
অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, যুক্তরাষ্ট্র, রুশিয়া, এশিয়! মাইনর, দক্ষিণ আফ্রিকা, 
যুক্তরাজ্য, উরুগুয়ে এবং নিউজীল্যাণ্ডের তৃণভূমিতে অনংখ্য মেষ পালিত হয়। 
মেষ পালনের জন্ত উষ্ণ আবহাওয়া, ১০'-৩০ পর্যন্ত বৃষ্টিপাত, বন্ধুর তৃপ্ররূতি 
এবং অনুর্বর ভূখণ্ডই আদর্শস্থানীয়। পশমপ্রদ্ায়ী মেষ সাধারণতঃ মাংসপ্রদায়ী 
মেষ হইতে পৃথক । 

ম।ংসপ্রদায়ী মেষপালন (0:982111)5 01108016601 ৪1০61) )-__মাংসের 

জন্য মেষ পালন করিতে হইলে তৃণসমৃদ্ধ চারণভূমির প্রয়োজন হয়। মাংস- 
্রদ্ধায়ী, মেষ সাধারণতঃ মেদ্ববহুল হইয়া থাকে এবং ব্রিটেন ও নিউজীল্যাণ্ডের 
ন্যায় নাতিশীতোঞ্চ মগ্ডলেই পালিত হুয়। 

মেষ"মাংস (05600) -মস্টেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড দক্ষিণ আফ্রিকা, 
উরুপুয়ে, চিলি, তআর্জের্টিনা, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে প্রচুর মেষ মাংস উৎপন্ন 
হন়। মেষ শাবক ও মেষ মাংসের রপ্তানীতে নিউজীল্যা্ড পৃথিবীতে প্রথম 
স্থান অধিকার করে। দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত আর্জেটিনা, উরুগুয়ে ও 

চিলি একত্রে দ্বিতীয় স্থান এবং অস্টেলিয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ত্রিটেন 
(মেষ মাংস ও মেষ শাবকের প্রধান আমদানীকারক দেশ। 

পশ্বমপ্র্দায়ী মেষপালন ( 2.981108 ০£ জ/০০1 51)661১ )--পশম 

মেষলোম হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। রুক্ষ ও শীতল 
জলৰামুর মধ্যে প্রতিপালিত মেষ হইতেই উতকষ্ট পশম পাওয় ষায়। তবে 
অতিরিক্ত শতল আবহাওয়া পশমপ্রদায়ী মেষপালনের পক্ষে অনুকূল নহে। 
বক্ষিণ গোলাধের নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমিসমূহ পশমপ্রদায়ী মেষপালনের বিশেষ 

উপযোগী; কিন্তু উত্তর গোলার্ধের অনুরূপ তৃণভূমিতে শীতকালে শৈত্য অধিক 
হওয়ায় উহা! পশমগ্রদায়ী মেধপালনের বিশেষ অস্থকূল নহে।, পশমগ্রদায়ী 
মেষ পালনের জন্য সামান্ত তৃণই যথেষ্ট। ৩০'-৪০। বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলসমূহে 
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স্সমৃদ্ধ তৃপক্ষেত্র দুষ্ট হয় সত্য তবে এ সমস্ত তৃণভূমি পশমপ্রদামী ঘেষপালনের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে। কারণ বামুমগ্ডলের আর্ত হেতু পশমের 

অপকর্ষ ঘটে । আবার যে সমস্ত অঞ্চলে বাধিক বৃষ্টিপাত ১০'-র অনধিক তথায় 
পশমের উৎকর্ষ ঘটিলেও তৃণের অপ্রাচুর্য হেতু মেষকূলের সংখ্যাহাস ঘটায় 
মেষ পালনের অনুপযোগী । "অস্ট্রেলিয়ার বহু মেধচারণক্ষেত্রে বৃষ্টিপাত অত্যন্ল 

হওয়ায় প্রতি বংসরই আর্দ জলবামুসেবিত টামানিয়! দ্বীপ হইতে বলশালী 
মেষ আমদানী করিয়া মেষকুলের সংখ্যা ঠিক রাখিতে হয়। 

মেষ-পশমের শ্রেণীবিভাগ (0155516108600) ০৫ 0০01 )-_লুক্্রতা, 
মন্থণতা এবং ওুজ্জল্যের তারতম্য অন্সারে মেষ-পশম সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইয়! থাকে £ (১) মেরিনো মেষ হইতে পাওয়া পশম সবোতকষ্ট। 
দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে 
মেরিনে। পশযেব উৎপাদন সর্বাধিক । (২) মিশ্রণজাত মেষ হইতে মাংস ও 
পশম উভয়ই পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর পশম দীর্ঘ-আশযুক্ত এবং অপেক্ষাকত 
স্থল। ইংলগ, দক্ষিণ আমেরিকা, নিউজীল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় এই শ্রেণীর 
পশম উতৎ্পন্ন হয়। (৩) অতাস্ত কর্কশ, স্থল ও খর্বাকুতি ত্বাশযুক্ত আর 

একপ্রকার পশম দক্ষিণ রুশিয়া, এশিয়। এবং উত্তর আফ্রিকায় পাওয়। যায়। 
ইহ! দ্বারা প্রধানত: গালিচা প্রস্তুত হয়। 

বাণিজ্যিক পশমের উৎুপার্দন (১:০000607) ০1 00227216709] 

₹৪০০1)_বাণিজ্যে ব্যবহৃত পশমের উৎপাদনের জন্য প্রথমে পশমপ্রদায়ী 
মেষের গাত্র হইতে পশম কাটা (51)621108 ) হয়। এই পশম চবিযুক্ত ও 
অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন থাকে । কখনও কখনও এই পশমকে আমোনিয়া-মিশ্রিত 

জলে ধুইয়া (5০0901108 ) চধিবজিত কর] হয়। পশম শোধনের ফলে উহা 
হইতে ষে চবি পাওয়া যায় তাহ দিয়া অন্ঠান্ত উপকরণ-সংযোগে সাবান, কেশ- 
তৈল প্রভৃতিও প্রস্তুত কর] হয়। চবিবজিত পশমকে চিরুণী দিয়! আচড়াইলে 
€ 50051)5 ) অপেক্ষাকৃত ছোট আশের পশম (10115 ) থাকিয়া যায়। পরে 
এই আশের সাহায্যে পশমবস্ত্রের বন্ধন ( 5/8৪%17£ ) করা হয়। 

মেষ পশম উগথাদক অঞ্জ (70111901081 ৮০০] 10100120106 

22810009 )--মেষ পশম উৎপাদক অঞ্চলসমূহকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত কর] যায় £__ 

(ক) উত্তর গোলার্ধের অপেক্ষাকত অন্র্বর ভূখণ্ডসমৃহ-_ 
ইউরোপ-_স্পেন, ব্রিটেন ও দক্ষিণ-পুর্ব ইউরোপের দেশসমূহ প্রচুর পশম 

উৎপাদন করে। তবে উৎপাদিত পশষের পরিমাণ স্থানীয় চাহিদ] মিটাইবার 
পক্ষে যথেষ্ট নহে বলিয়া! এই সমগ্ত দেশ অস্টেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও 
নিউজীল্যাণ্ড হইতে পশম আমদানী করিয়। থাকে । 
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উত্তর আমেরিকা ক্যান্লাভার লরেন্সীয় নিয়ভূমিতে ও সমূদ্রসেবিত 
অঞ্চলসমূহে পশমপ্রদায়ী মেষ পালিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র পশমপ্রদায়ী মেফ 
পালনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। পশ্চিমের শুধ পার্বত্য অঞ্চলেই 
মেধ পালিত হইয়া থাকে । অস্টেলিয়া, পশ্চিম এশিয়া, আর্জের্টিন। ও নিউজী- 
লযাণ্ড হইতে যুক্তরাষ্ট্র অধিকাংশ পশম আমদানী কবিয়া থাকে। 

এশিয়া__এশিয়। মাইনর, ভারত ও চীনেও পশম উৎপন্ন হয়। তকে 
ভারত ও চীনের পশম নিকৃষ্ট শ্রেণীর । 

সোভিয়েট রাষ্ট্রের পশম উৎপাদনও বিশ্ষে উল্লেখষোগ্য। 
(খ) দক্ষিণ গোলার্ধে জনবিরল অঞ্চলসমূহ-_ 
অস্ট্রেলের্িয়া_পশম প্রদায়ী মেষ পালন অস্ট্রেলিয়ার একটি বহুবিস্তুত 

ব্যবসা । গ্রেট ডিভাইডিং পর্বতমালার পশ্চিমাংশে অবস্থিত কুইন্সলাগ্- 

রাজ্যের মধ্যভাগ হইতে দক্ষিণে মারে নদীর অববাহিকা পযস্ত বিস্তৃত শুষ্ক 
অংশে এবং পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার অপেক্ষাকৃত শুষ্ক তৃণভূমি অঞ্চলে পশমের জন্ঙ 

প্রধানতঃ মেরিনেো। মেষ এবং এই সমস্ত অংশেব অন্তর্গত অপেক্ষাকত বৃষ্টিবনল 
স্থানে মাংস ও পশমপ্রদাক্ী মিশ্রণজাত মেষ পালিত হয়। পশম উৎপাদন 
ও বপ্তানীতে অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকাৰ করে। সিডনী । 
ও মেলবোর্ন অস্ট্েপিয়াব পশম ব্যবসায়েব প্রধান কেন্ত্র। অস্ট্রেলিয়ার পশমেব 

প্রায় অর্ধেকাংশ যুক্তরাষ্ট্রে ব্তাণী হইয়া যায়। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, যুক্তরা ইস 
ইতালী ও জাপান অস্ট্রেলীয় পশমেব অন্ঠান্ত প্রধান প্রধান আমদানীকারক 
দেশ। 

নিউজীল্যাণ্ডের দক্ষিণ দ্বীপের পুর্বভাগের অপেক্ষার শুফ ক্যাণ্টারবেরী " 
সমভূমি ও তৎসন্নিহিত তৃণভূমি অঞ্চলসমুহেই পশমপ্রদায়ী মেষ পালিত হয় 
এবং এই দেশ হইতে প্রচুব পশম রঞ্ানী হইয়া যায়। মৃদু জলবাযু, 
বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, হিমায়ন-যন্ত্র ও চাবণ শিল্পোস্তব উপজাত ভ্রব্-সমূহের ব্যাপক 
ব্যবহার হেতু নিউ শীল্যাণডের মেষ পালন-শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। 

দক্ষিণ আমেরিকা আর্জেটিনা, উরুগুয়ে ও চিলিতে পশম পাওয় যায় । 
এতদঞ্চলের পশম উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নহে । এই পশ্শম সাধারণতঃ মহাদেশীয় 

ইউরোপের বিতিন্ন অংশে রখানী হইয়। যায়। 

দক্ষিণ আসক্রিকা_দক্ষিণ আফ্রিকার ২০-৪০' বুষ্টিপাতযুক্ত “ভেল্ড” 
তৃণাঞ্চলেই মেষ পালিত হয়। পশম বগ্চানীকণরক হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকার 

স্থান অস্ট্রেলিয়৷ ও আর্জেন্টিনার পবেই। 

বাণিজ্য (1:86 )- বপ্তানীর ক্ষেত্রে পৃথিবীর ৮০% পশম আসে দঃ 
গোলার্ধ হইতে । অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, আর্জেন্টিনা, পিউজীল্যাণ্ড এবং 
উরুগুয়ে পৃথিবীর প্রধান প্রধান মেব-গশম রগ! নীকারক দেশ। পৃথিবীর মোট 

ঙ 
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পশম" রণ্তানীর ৭৫% আমদানী কবে উঃ পঃ ইউঝোপের বিভিন্ন দেশ। গ্রেট 

ব্রিটেন মেষ-পশম আমদানীতে পৃথিবীতে শ্রেষ্ট স্থান অধিকার করে| জার্ধানী, 
ফান্স, যূক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, ইতালী এবং রুশিয়া উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মেষ- 
পশম আমদানী করে ৷ অস্ট্রেলিয়ার সিডনী বন্দব পুথিবীব মেষ-পশম 
রপ্তানীব প্রধান বন্দর 

শুকর (189) 
শুকর নানাপ্রকার জলবাধুতে প্রতিপালিত হয়। তবে ওক ও বীচ 

গাছের ফল খাইয়া শুকর জীবন ধারণ করে বলিয়া ওক ও বীচের শিবিড 
অরণ্যযুক্ত অঞ্চলেই শৃকর অধিক। প্রধানতঃ মাংস, ৮বি ও কুঁচি উত্পাদনের 
জন্য শুকর পালিত হয়। যুক্তবা্ট্রেব ভূট্টা-বলয়ে পৃণ্থবীব সর্ববৃহৎ শুকর চারণ 
ক্ষেত্র অবস্থিত। পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের দেশসমৃত, আর্জে্টিনা এবং 
ব্রাজিলে ও প্রচুর শুকর পালিত হয়। তবে পালিত শৃুকরেব সংখ্যার দিক 
হইতে চীন দেশই সর্বাগ্রগণ]। 

যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, আর্জেটিনা, উত্তর পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের দেশসমূহে 
প্রচুর শুকরমাংস (7০01, 6৪০00, 10212 ) উৎপন্ন হয়। শৃকরমাংস 
রপ্ণানীতে যুক্রবাষ্টী পৃথিবীতে প্রথম । ডেনমারক, ক্যানাডা, আয়র্ল্যাণ্ড, 
হল্যাণ্ড ও আর্জেন্টিনা অন্যান্য রূপ্তানীকারক দেশ। আমদানীকারক দেশ- 

সমূহের মধ্যে যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স ও কিউবা প্রধান । 
শুকরের চর্বি (1520) রপ্তানীতেও যুক্তরাষ্ট্রের স্থান প্রথম। শুকরের 

কুচি (0250155 ) নানা কার্ষে ব্যবহৃত হয়। 

ভারতেত্র পশুচারণ শিল্প 

পালিত পশু (1.156০০])-_-ভারতেব গৃহপালিত পশুর মধ্যে 
গবাদি পণ, ছাগ ও মেষ উল্লেখযোগা ৷ গবাদি পশুর সংখ্যার দিক হইতে 
১৯৫৬ সালের আদমন্থযলী্পী অনুসারে (১৫৯ কোটি গরু-_পৃথিবীর ১৯% এবং 
৪৫ কোটি মহিষ--পূর্থবীর ৫০% ) ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার 
কবে। মধ্যপ্রদ্দেশ, তামিলনাড়ু, উত্তর প্রদ্দেশ, মহীশূর ও মহারাষ্ট্র অঞ্চলেও 

গবাদি পশুর সংখ্যা অধিক। চারণক্ষেত্রের তৃলনায় গবাদি পশুর সংখ্যাধিক্য, 
প্রজননক্ষম উৎকৃষ্ট ধাভের অভাব এবং ব্যাধির প্রকোপ হেতু এদেশের গবাদি 
পণ্ড অত্যন্ত রুগ্ন ও নিকষ্ট শ্রেণীর । ১৯৫৬ সালে ভারতে ৩'৯ কোটি মেষ ছিল। 
ভারতীয় মেষের অধিকাংশই পাণ্ডাব, বিহার, পঃ বঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, তামিলনাড়ু, 

মহীশুর, কাশ্মীর ও হিমালঘ্নের পার্বত্য অঞ্চলে দেখা যায়। তবে দক্ষিণ 
আফ্রিক। বা অস্ট্রেলিয়ার মেষ অপেক্ষা ভারতীয় মেষ নিকট শ্রেণীর। ১৯৫৬ 
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সালে ভারতে ৫.৫ কোটি (পৃথিবীর ১৮%) ছাগল ছিল। গরু, মেষ ও 
ছাগল ছৃপ্ধ, চর্ম এবং মাংসের জন্য পালিত হয়। 

ভারতের অন্ঠান্ত গৃহপালিত পশুর মধ্যে শুকর, গর্দভ, অশ্ব উষ্ট ও 
অশ্বতর গ্রধান। হাসমুরগীর (2০এ[টেস ) পালন ভারতের প্রতি গ্রামেই 
রহিয়াছে । পুণা, গুরুদাসপুব ও মার্তপগুম্ (কেরালা)-এ হাসমুরগী পালনের 
সরকারী কেন্দ্র আছে । ১৯৫৬ সালে ভারতে ৯৫ কোটি হাসমুরগী এবং ৮৩ 
লক্ষ অন্যান্য গৃহপালিত পশু ছিল। স্থন্দরবন, মধ্যপ্রদেশের বনভূমি এবং 
আসামের পার্বত্যভূমি হইতে প্রচুর মধু সংগৃহীত হয়। কোয়েম্বাটোর, 
মহাবলেশ্বর, সোদপুব প্রভৃতি অঞ্চলে মধুমক্ষিকা পালনের কেন রহিয়াছে । 

১৯৬১ সালের আদমন্থমারী অনুসারে ভারতের গবাদি পশুর সংখ্যা নিগ়ের 
পরিসংখ্যান হইতে বুঝা যাইবে । 

গরু ১৭৬ কোটি ছাগল ৬১ কোটি 

মহিষ ৫১ হাসমুরগী ১১৪ 

মেষ ৪" ১ অন্যান্ত পশু৮৬ লক্ষ 
জান্তব সম্পদ (4১1017891 0:00০6)-_-ভারতের জাস্তব সম্পদের মধ্যে 

পশম, দুগ্ধজাত দ্রব্য, চর্ম, অস্থি প্রভৃতিই প্রধান। পাঞ্জাব, উঃ প্রদেশ 

(গাড়োয়াল, আলমোড়। ও নৈনিতাল ), রাজস্থান (বিকানীর), কাশ্মীর ও দঃ 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পশম পাওয়! যায় । ভারতীয় পশম নিরুষ্ট 
শ্রেণীর । ভারতে গভে বাধিক প্রায় ৭'২ কোটি পাউও পশম উৎপন্ন হয় তৰে 
ইহার মাত্র ২৪ কোটি পাঃ আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় এবং 
অবশিষ্টাংশ বিদেশে রগানী হইয়। যায়। বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর গড়ে 
১৬ কোটি টন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পশম আমদানী হইয়া আসে । দুগ্ধ উৎপাদনে 
ভারত পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্রের পরই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ১৯৫০-৫১ 
ও ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে যথাক্রমে ১৭ ও ১৯ কোটি টন দুগ্ধ উৎপাদিত 
হয়। ১৯৬০-৬১ সালে উৎপাদিত দুপ্ধের পরিমাণ াড়ায় অনুমান ২২ কোটি 

টন। ১৯৬৫-৬৬ সালে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২৫ কোটি টন দীড়াইবে 
বলিয়া অনুমিত হয়। উত্পার্দিত দুগ্ধের মধ্যে ৩৮% তরল দুগ্ধ হিসাবে, 
৪২০ ঘি প্রস্ততিতে এবং ২০% ক্ষীর, মাখন, দধি প্রভৃতি প্রস্তৃতিতে ব্যবহৃত 
হয়। উৎপাদিত দুঞ্চের অল্লার্ধ গোজাত এবং অধিকার্ধ মহিষজাত। 
১৯৫০-৫১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে প্রতি ভারতবাসী দৈনিক গড়ে ৪৭৬ 

আউন্স ছুপ্ধ সেবন করে, তবে দৈহিক প্রয়োজনের দিক হইতে ইহার নিয়তম 
পরিমাণ হওয়] উচিত ১* আউন্দ। ১৯৬*-৬১ সালে দৈনিক. ছুপ্ধ সেবনের 
পরিমাণ দাড়ায় গড়ে ৪৯ আউন্দ; ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ ইহার পরিমাণ ৫'১ 
আউন্দ দাড়াইবে বলিয়! অমিত হয়। নিকুষ্ট শ্রেণীর গবাদি পণ্ড, গাভীপ্রতি ছুষ্চ 
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উৎপাদনেব স্বক্পতা, বি্তুত তৃণভূমির অভাব ও ক্রাস্তীয় জলবাযু হেতু এদেশে 

দুগ্ধজাত ভ্রব্যের শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ কবিতে পারে নাই। ভারতে 
দুগ্ধজাত দ্রব্যের মধ্যে ঘি (পাঞ্চাব, উত্তব প্রদেশ, বিহার, মধ্যগ্রদেশ ও 
রাজস্থান) এবং মাখন (আগ্রা, আলিগড, বোম্বাই ও কলিকাতা )-ই 
প্রধান। গডে প্রতি বংসব ভারতে ১৪ কোটি মণ ঘি প্রস্তুত হয়। সম্প্রতি 
বনম্পতি শিল্প প্রসার লাভ কবায় এই শিল্প বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বসিয়াছে | 
বোম্বাই, ব্যাঙ্গালোব, কলিকাতা, বরো) বাঙকোট ও আলিগডে আধুনিক 
ডেয়াবী ফার্ম বহিয়াছে। তাবতেব বিভিন্ন বধ্যাগাব হইতে প্রতি বসব 
প্রায় ৫০১০০ টন চর্ম সংগৃভীত হয়। যুক্তবাষ্ট, জার্জ।নী, যুক্তরাজা, ফ্রান্স 
প্রভৃতি দেশে ভাবতীয় চর্ম বগু|নী হয়। কানপুব, আগ্রা, কলিকাতা, দিজী 
ও মাদ্রাজ চর্মশিল্লেব কেন্দ্র। 

সম্প্রতি ভারতীয় পশুচাবণ ও ডেযারী শিল্পেব উন্নতিকল্পে বহুবিধ ব্যবস্থা 
অবলশ্বিত হইয়াছে 

চপ 

4 প্রশ্গোত্তর 
1. 10150955 06 0906075 01760 00001176107 (6 $0০০£$] 06৮ €10]]01) 

060017017৭1 05117 76£101)9 0101)6 0110, (ডেযারী শিল্পের গঠন ও প্রসারের অন্ুবূল 
অবস্থাগুলি আলোচন| কব । বিভিন্ন ডেয়ারী দ্রধ্যমমূহের নাম লিখ এবং পৃথিবীর ডড়েখযোগ্য 
ডেয়ারী কে্সমূহের বর্ণনা কর।) (পৃঃ ১১২-১১৩) 
2 ৪৪ 0106 ০07)018101)9 01 50100658101 1016 00000167619] 01000000038 

০0 ৩০০]? 14006 0186 71100109] ৬0০0] [10000176 ০00101165 01 016 ৮০0৮]0 8710 
10)01096 0136 1781016 0 ৮৮০11] (0906 11 500]. (বাণিজি)ক ভিতিতে **্ম উৎপাদনের 
অনুকূল অবস্থাগুলি জিথ। পৃথিবীর গুধান ধান গশম উৎপাদক অল চযুহের নাম তিথ এৰং 
পশম বাশিজোর প্রকৃতি নিদরশ কর।) ( পৃঃ ১১৪-১১৭) 

3, 1186 016 076 70111701091] 001 21010010017 [07100001775 00011716804 
0 01107 ৬৬178 £০0£19117108]190101৭ 1125€ 161]160 1] 02) [0 60006 8০ 

11100108170? (7. 5,165) (পৃথিবীব প্রধান প্রধান পশম ও মেফমা*স উৎপাদক দেশগহির 
নাম কব। কি কি ভৌগোলিক কারণবশ্তঃ এ দেশগুলি এবপ প্রাধান্য পাইয়াছে 1) 

(পৃঃ ১১৪-১১৬) 



বষ্ঠ অধ্যায় 
অৎস্য চাষ 

(1715171706) 

মৎস্য মানবের অন্ততম প্রধান থাছ্য। পুর্বে কেবলমাত্র স্থানীয় চাহিদা 
মিটাইবার জন্যই মতস্তের চাষ করা হইত, কিন্তু বর্তমানে যানবাহনের দ্রুত 
উন্নতি ও উন্নত ধরণের মংস্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তনেব ফলে মস্ত অন্যতম 
"আন্তর্জাতিক পণ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে এবং মৎস্তের চাষ একটি প্রধান 

বাণিজ্যিক শিল্পে পরিণত হইয়াছে । 

শ্রেণীবিভাগ (01555150560,)--আতহরণ ক্ষেত্রের তারতম্য অনুসারে 
মৎস্তগুলিকে সাধারণতঃ ছুইভাগে বিভক্ত করাযায়। (১) নদী, হুদ, পুকুর, 
বিল প্রভৃতি হইতে যে সমস্ত মৎস্য ধৃত হয় তাহাদিগকে ম্বাদুজলের অত্ন্য 
(60651) ৮206] 951) এবং (২) সমুদ্র হইতে যে সমস্ত মত্স্য আহরণ করা হব 

তাহাদিগকে সামুদ্রিক মৎস্য (5০2. 751.) বলে। সামুদ্রিক মংস্থাক্ষেত্রগুলিকে 
আবার অবস্থানভেদে উপকূলীয় মণ্ত্যাক্ষেত্র (0999191 ?51827165) এবং 
অগভীর সমুদ্রের মৎস্যক্ষেত্র (9০22 96৪. 91361165) এই ছুই ভাগে বিওক্ত 

করা চলে। আস্তর্জাতিক বাণিজ্যে মৎস্য ও মত্স্ত চাষ বলিতে আমবা 

সাধারণতঃ সামুব্দ্রিক মতস্তই বুঝিয়। থাকি । গভীর সমুদ্রে তিমি, হাঙ্গর 

প্রভৃতি জলজ প্রাণী শিকাব এবং উপকূল হইতে রুত্রিম মুক্তা, প্রবাল, শঙ্খ 
প্রভৃতি সংগ্রহও এই শিল্পের অন্তভুক্তি। 

মতম্তাক্ষেত্রসমূহের বৈশিষ্ট্য (0551০8] ০159150652150105 ০৫ 05৪ 
[88001 ৮৮০10 £191)61159)-_-পৃথিবীর বৃহৎ বুহতৎ মত্স্যপালন ক্ষেব্রগুলি 

লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, সামুদ্দিক মংস্ত চাষের পক্ষে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত 
অবস্থাগুলি বিশেষ অন্ুকূল--(১) সামুত্রিক মত্স্ত আহরণ ক্ষেত্রগুলি প্রধানত ঃ 
নাতিশীতভোষ অঞ্চলে (7510021:85 [,80100065) সীমাবদ্ধ। কারণ, 

(ক) ক্রাস্তীয় অঞ্চলে উষ্ণ জলবাধুর প্রভাবে মৎস্য দ্রুত পচনশীল বলিয়া মৎস্য 
ব্যবসায় প্রচেষ্টা তেমন সংঘবদ্ধভাবে গড়িয়া উঠে নাই। (খ) ক্রাস্তীয় অঞ্চলের 
মৎ্স্ত প্রায়শঃই অখাছ্য এবং বিষাক্ত হয়। (গ) ক্রান্তীয্প অঞ্চলের একই স্থান 
হইতে একই প্রকারের মত্ন্য অধিক পরিমাণে পাওয়। যায় না। কিন্ত 
নাতিশীতোষ্চ অঞ্চলের কোন নির্দিষ্ট স্থান হইতে একই প্রকারের বহুসংখ্যক 
মত্শ্য পাওয়া যায় এবং উহাদের অধিকাংশই মানুষের থাগ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়। 

(ঘ) মংস্য শিল্পে প্রচুর হুলভ শিকল্পশ্রমের প্রয়োজন। নাঁতিশীতোষ অঞ্চলের 
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ধীবরেরা কর্ষঠ ও শ্রমনিপুণ বলিয়া এই অঞ্চলেই অধিক পরিমাণে মংস্ত চাষ 
হয়। কিন্তুক্রান্তীয় অঞ্চলে লোকবসতি নিবিড হইলেও প্রতিকূল জলবুমু 
হেতু এতদঞ্চলের ধীবরেরা শ্রমনিপুণ ও কর্মঠ নহে। (উ) শীতল ও উষ্ণ 
সমুদ্রমোতেব মিশ্রণস্থপগুলি মত্স্পালনে পক্ষে অত্ন্ত উপযোগী । 
নাতিশীতোষ অঞ্চলে শীতল ও উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের মিশ্রণ অধিক হয় বলিয়া এ 
অঞ্চলেই প্রচুর পরিমাণে মস্ত ধৃত হইয়া থাকে। (চ) নাভিশীতোঞ। 
অঞ্চলের মুছু জলবায়ু এই ব্যবসায়ের উন্নতিব পক্ষে একটি প্রধান কারণ । 

(২) মহাদেশ-সন্গিহিত অগ্নভীর সমুদ্র এবং মগ্রভূমি (5159110৬ 
9885 ) মতস্ত চাষেব পক্ষে প্রকট । কারণ--(ক) অগভীব সমুদ্রে মৎ্স্যখাদ্য 

উদ্চি্ ও জলকীট (912170007) প্রচুব পরিমাণে জন্মিয়া থাকে । (খ) দেশা- 

ভান্তবস্থ বহু নদনদী ও সমুদ্রশ্রোতবাহিত আবর্জনা এখং জীবজস্বর মৃতদেহ 
ভাপিয়! উপকূলীয় অগভীর সমুদ্রে সঞ্চিত হইলে বিভিন্ন প্রকার মতস্য উহা 
হইতেই তাহাদের প্রিয় খাছ্য গ্রহণ করিয়া] থাকে। (গ) মৎস্য সাধারণতঃ 
অগভীর জলে তীরের নিকট ডিহ্ব প্রসব করে এবং এই সমস্ত মগ্রভূমিতে দলে 
দলে জমা হয়। (ঘ) ভগ্র তটরেখা মত্স্ত শিকার ও মংস্য ব্যবসায়ের 

উপযোগী । 
অতএব প্রথিবীর উল্লেখযষোগা মতস্য-আহরণ ক্ষেত্রগুলিব অবস্থান লক্ষ্য 

কবিলে দেখা যায় যে, উহারা সাধারণতঃ সমুদ্রতীর হইতে কয়েক শত মাইলের 
মধ্যে অগভীব জলে অবস্থিত, এবং ইহার] প্রধানতঃ নাতিশীতোষ অঞ্চলেই 
সীমাবদ্ধ। তবে সামুদ্রিক মতম্তশিল্প সংঘবদ্ধভাবে গড়িয়া তুলিতে 

হইলে উপরোক্ত প্রাকৃতিক অবস্থাগুলি ব্যতীতও কতকগুলি অশ্ুকৃল 
অর্থনৈতিক অবস্থার প্রয়োজন ।__যেমন, (১) সমুদ্র-সন্লিতিত অঞ্চল-স্মূহে 
রুধি ও শ্রমশিল্লের অনুন্নত অবস্থা, (২) বন্দর ও পোতাশ্রয়ের গ্রাচুষ, 
(৩) যানবাহনের স্থৃব্যবস্থা, (3) মৎস্য সংরক্ষণের জন্য হিমায়ন যন্ত্র ব্যবহারের 
নবযোগ-স্থবিধা এবং (৫) উৎসাহী ও পরিশ্রমী ধাঁবরের পর্ধাপ্ত সববরাহ | 

ম্ম্ত-আহরণ ক্ষোত্রপমূহ (10910. ৮7০10 1151761169)__পৃথিবীতে 
চারিটি প্রধান প্রধান মস্ত আহরণ ক্ষেত্র রহিয়াছে । যথা (১) উত্তর 
সাগর ও ইউরোপের পশ্চিম তীরসংলগ্ন সমুদ্র । এই অঞ্চল (ক) নাতিশীতোফ- 
মণ্ডলে অবস্থিত, (খ) প্রায় সর্বত্রই অগভীর ও মতশ্যের বাসোপযোগী 
মগ্রভূমিতে ( ডগার্স ব্যাংক ) পরিপুর্ণ, (গ) শীতল আর্কটিক শ্রোত ও উষ্ণ 
আটলান্টিক সমুদ্রশ্রোতের মিশ্রণ-স্থল, (ঘ) গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, 
ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, নরওয়ে প্রভৃতি জনবন্থল দেশ দ্বার পরিবেষ্টিত 
এবং (ড) ইউরোপীয় নদীসমূহ দ্বারা পরিবাহিত মস্যথাস্থয প্রচুর আবর্জনা-পুষ্ট। 
এই সমন্ত কারণে উত্তর সাগর পৃথিবীর একটি বৃহৎ মতস্যপালন-ক্ষেত্রে পরিণত 
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হইয়াছে । গ্রেট ব্রিটেন এই অঞ্চলের মৎস্য ব্যবসায়ে শীর্স্কান "অধিকার 
কবে। স্কটল্যাণ্ডের উইক, লারউইক, ফ্রেজাববার্গ, পিটারহেড, স্টোনওয়ে, 
লীথ ও এবাবভডীন এবং ইংলগ্ডেব গ্রীমসবী, ইয়ারমাউথ এবং লোয়েস্টফটু 
প্রভৃতি মত্স্ত আহরণের প্রধান বন্দব। ইংল্যাণ্ডের বিলিংসগেট শহব একটি 
উল্লেখষোগা মৎস্ত-ব্যবসায় কেন্দ্র। কড, হেবিং, ম্যাকেবেল, হাডক, স্যামন 
প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান মধ্য । নরওয়ের সমৃদ্ধি প্রধানতঃ এই উদ্ভব 
সাগবের মত্স্ত-চাষেব উপব নির্ভব কবে। নাতিশীতোষ্ জলবাধু, সন্নিহিত 
সমুদ্রে মৎস্তের ও উপকূল অঞ্চলে পে।তাশ্রদ্জেব প্রাচুষ, কৃষিজ ও খনিজ 
সম্পদেব অপ্রতুলত] ইত্যাদি কাবণে এই অঞ্চলেব মত্ম্য-শিল্প এত উন্নতিশীল। 
লাফোটন দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ উপকূল সংলগ্র সমুদ্র হইতে কড ও ভেবিং মত্স্য 
অধিক ধৃত হয়। পুথিবীতে উৎপন্ন তিমি মৎস্তেব তৈলের অর্ধেকে বও অধিক 
নবওয়ে সবববাহ কবিয়া থাকে । ফ্রান্সের সন্গিহিত সমুদ্রে সাডিন, আযানকোন্ড 
ও শুক্তি শিকাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

২৪ ন' চিন্জ-পৃ্থবীর প্রধান প্রধান মৎস্যকেন্্রসমূহ 

(২) ল্যাব্রাডোর, নিউফাউগ্ুল্যাণ্ড, ক্যানাডা ও নিউ ইংল্যাণ্ডেব উপকৃল- 
সংলগ্ন উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর--এই অঞ্চল পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ 
মতস্তপালন ক্ষেত্র। উপকূলসন্লিহিত স্থানে মতস্য আহবণ বিভিন্ন দেশের মধ্যে 
সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ। কিন্তু নিউফাউগ্ডল্যাণ্ডেব দক্ষিণাঞ্চলে অবাধ মৎস্য শিকার 
চলে। এই সমস্ত স্থানের (ক) তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে ও নদী-মোহানায় জল 
অগভীর এবং (খ) এখানে ল্যাব্রাডোরের শীতল জলশ্রোত ও উষ্ণ উপসাগরীয় 
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শ্রোতের মিশ্রণ মত্ম্তবাসের পক্ষে অন্থকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। এই বৃহ 
মতস্তপাল্ন-ক্ষেত্রকে "গ্রেট ব্যাংক? বলে। কড, ম্যাকেরেল, হেক, হেরিং, 
হালিবুট প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান মৎস্য । সেণ্ট লবেন্স নদী হইতে চিংডি 
শিকার করা হয়। বোস্টন, হালিফ্যাঞ্স, সেণ্টজন, মণ্টিল এবং পোর্টল্যা্ড 
এই অঞ্চলের প্রধান মতস্তকেন্দ্র। 

(৩) জাপানের তীরসংলগ্ন সমুদ্র _জাপানেব মতশ্পালন ক্ষেত্র উত্তর 
মেরু সাগর হইতে অস্টেলিয়া পযস্ত বিস্তৃত। অগভীব সমুদ্র, বিস্তৃত 
মহীসোপানের অবস্থিতি এবং উষ্ণ কুরোসিও ও শীতল বিউরাইল শআোতের 
মিশ্রণ হেতু এখানে এত হড মংস্তপাপন-ক্ষেত্রের হি হইয়াছে । সমগ্র 
মৎন্ডেব প্রায় ৮* ভাগই হোক্কাইডো, কোরিয়া, কিউবাইল দীপপুঞ্ু, হন্ক্থ 
এবং শাখালিন-এর নিকট বর্তী সমুদ্র হইতে ধৃত তয়, সান, হেরিং বনিটে?, 
চিংডি প্রভৃতি জাপানের প্রধান ম্ল্ত । পরিমাণেব দিক হইতে জাপানের 
মৎস্য আহরণ পথিবীব যে কোন দেশ অপেক্ষা অধিক। কিন্তু ধৃত মলের 

শতকব প্রায় ৮ৎ ভাগই স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যয়িত হয়। খাগ্যের অনুপযোগী 

অনেক মতস্য হইতে জমির জন্য সাব তৈয়ারী করা হইতেছে । এই দেশের 
উপকূলে কৃত্রিম মুক্ত] সংগ্রহের ব্যবলায় উল্লেখযোগ্য । 

(৪) আলাস্বা, ব্রিটিশ কলম্থিষা, ওয়াশিংটন ও অরিগনের নিকটবত্ 
উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর-_-এই অঞ্চল স্তামন ও ট্রট মৎস্তের জন্য বিখ্যাত। 
হেরিং, কড ও হালিবুট মংস্তুও এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। ভিক্টোরিয়া, 
সিটুকা, ভ্যান্কুভার, প্রিন্স রূপার্ট দ্বীপ এবং পোটল্যাণ্ড এই অঞ্চলের প্রধান 
মতস্তকেন্দ্র। 

উপরোক্ত চারিটি বৃহৎ মতস্তক্ষেত্র ব্যতীত অন্ুত্রও মতস্তের চাষ হয়। 
পুর্ব গোলার্ধের বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জ, নিউগিনি, উত্তর-পুব অস্টেলিয়া, প্রান্ত 
মহাসাগরে অবস্থিত ক্রান্তীয় স্বীপপুঞ্জ, ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমাংশ প্রভৃতি অঞ্চল 
সন্নিহিত সমুদ্র হইতে মস্ত আহত হয়। পারস্য উপসাগরে, সিংহল ও 
ভেনেজুয়েলার সন্নিহিত সমুব্ে, উত্তর অস্ট্রেলিয়ার নিকটবতী সাগরে এবং 
ক্যালিফোনিয়৷ উপসাগরে শুক্তি হইতে মুক্তা সংগ্রহ করা হয়। নরওয়ে ও 
নিউফাউওুল্যাণ্ত-এর অন্তর্বত মেরু সমুদ্র হইতে প্রচুর পরিমাণে তিমি ও শীল 
শিকার করা হয়। 

বাপিজ্য (7:৪6)__মতস্তের বহির্বাণিজ্য অল্ল। যুক্তরাজা, যুক্তরাষ্ট্র 
ক্যানাডা, নিউফাউগুল্যাণ্ড এবং নরওয়ে প্রচুর পরিমাণে মত্স্ত বিদেশে 
রগডানী করে। বাণ্টিক রাজা, জার্মানী, দক্ষিণ আমেরিকা, স্পেন, পতৃগাল। 
এবং ইতালী প্রধান গ্রধান মৎস্য আমজানীকারক দেশ। 



১২৪ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

ভাব্রতের মবস্যশিল্প 
ভারঙ্কের মণ্স্যশিল্প _ভারতেব অধিবাসীদের প্রায় ৪% মত্ম্যাশী। 

বঙ্গদেশ, বিহার, উচ্ষ্যা এবং আসামের অধিবাপীবাই অধিক প্রমাণে 
মত্ম্য ভক্ষণ করে । ১৯৫০-৫১ সালে ভাবতে প্রায় ৭৪ লক্ষ টন মতস্যা ধুত হয়। 

১৯৫৫-৫৬ সালে ধৃত মতন্তেব পরিমাণ ঈভায় প্রায় ১০ লক্ষ টন। ইহার প্রায় 

৭০% সামুদ্রিক ও সমুদ্রোপকৃলেব মৎস্ত এবং অবশিষ্ট ৩০০০ স্বচ্ছ জলের মত্স্থয। 
প্রতি ভারতবাসী বপবে গডে ৩৭ পাউগু মতশ্য ভক্ষণ কবে। অথচ দৈহিক 
পুষ্টির জন্য প্রতি পূর্ণবদ্ন্ব ভাবতণাসীব পক্ষে দৈনিক ৩ আউন্সহিসাবে ৫১ পাঃ 
মতন্তের প্রয়োজন । অতএব দেখা যাইতেছে যে বর্তমানে চাহিদাব তুলনায় 
অতি সামান্ত পরিমাণ মতস্যই পুত হঈতেছে। ভারতীয় মত্স্ত শিল্পেব এই 
অন্নরতির প্রধানতম কাবণ এই যে, এই শিল্প সম্পূর্ণরূপে নিম্শ্রেণীব জনসাধারণের 
মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে । ইহাবা একদিকে যেকপ কুসংস্কাবাচ্ছন্ন, অজ্ঞ ও 
সন্দেহপ্রবণ, অন্যদিকে তেমনি দবিদ্র। উপবস্ত সমুদ্রে মৎস্য ধবিবার উপযোগী 
বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাও এদেশে নাই বলিলেই চলে। 

ভারতীয় মণ্স্তের শ্রেণীবিভাগ--ভাবতে যে সমস্ত মৃৎ্ম্ত ধৃত হয় 
তাহাদিগকে প্রধানঙঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কব যাইতে পাবে £ (১) জমুদ্রের 
মণ্ত্য-_সাধারণতঃ তীর তইতে সমুদ্রেব ৮-১০ কি. মি. দুর পর্যস্ত এউ সকল 
মস্ত পাওয়াযায়। (২) জমুদ্রোপকুলের মওত্য-_প্রধানতঃ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও 
মহানদীব মোহানায়, শাখা ও উপনদীব সঙ্গমস্থলে এবং মহীসোপান অঞ্চলে 
ইলিশ, চিংডি, কাতলা, রুই, ভেটকী, চাদা, পাবসে, ভাঙ্গন প্রভৃতি 
সমুদ্রোপকলেব মত্স্ত ধৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহাব, উডিস্তা, বোম্বাই ও 
তামিলনাড়ু অঞ্চলেই এই শ্রেণী মত্স্য সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। 
অভগ্ন তটবেখা, মহীফোপানের সংকীর্ণ তা, পোতাশ্রয়েব অপ্রতুলতা এবং মত্ত 
শিকারের আদিম পদ্ধতি হেতু সামুর্দ্রক ও সমুদ্রোপকৃলেব মৎস্য শিল্প ভাবতে 
তাদৃশ উন্নতি লাভ কবে নাই । সম্প্রতি সামুদ্রিক ও সমুদ্রোপকূলেব মতস্তশিল্লের 
উন্নতিকল্পে ভাবত সবকাব বিশেষ চেষ্টিত বহিয়াছেশ। (৩) দেশাভ্যন্তরের 
স্বচ্ছজলের মত্শ্য_আভ্যন্তবীণ জলভাগ হইতে যে সমস্ত মত্ত ধব হয় 
তাহাদিগকে দেশাভান্তবেব স্বচ্ছজলের মত্গ্ত বলে। কাতলা, ইলিশ, রুই, 
মুগেল, গলদ্রাচিংডি, কই, মাগুর, পুটি প্রভৃতি এই শ্রেণীব মহস্ত। দেশাভ্যন্তরের 
মতন্য স্থানীয় চাহিদ। মিটাইতেই ব্যয়িত হইয়া যায়। পরিকল্পন৷ কমিশন এইরূপ 
অনুমান করেন ষে ১৫* লক্ষ একর পবিমিত আভ্যন্তরীণ জলভাগ হইতে 
বর্তমানে মৎস্য ধরা হইতেছে । তবে জলাশয়সমূহে কচুরীপানার প্রাদুর্ভাব, 
বৃহদ।কার সেচব্যবস্থার প্রবর্তন হেতু পুক্ষরিণী, বিল প্রভৃতির অযত্ব, হাজামজ। 
নদনদী ও খালবিলের সংখ্য। বৃদ্ধি, বিভিন্ন স্থানে বাধ দিবার ফলে মতস্তের 



মত্ণ্য চাষ ১২৫ 

চলাচাল ও ডিম্ব প্রমবের অসুবিধা ইত্যাদি কারণে ধৃত মংস্তের পরিমাণ 

ক্রমশই হাস পাইতেছে। 

ভারতের উল্লেখযোগ্য মত্ম্যাশিল্প কেন্দ্রসমুস্-_(ক) পশ্চিমব্গ-_ 
পশ্চিমবঙ্গের আভ্যন্তরীণ জলভাগ হইতে প্রচুর রুই, কাতলা, মগেল, চিংড়ি, 
ইলিশ প্রভৃতি মৎস্য ধর] হয়। তবে এই শ্রেণীর মৎস্য আহরণের উন্নতির পথে 
কয়েকটি অন্তরায় রহিয়াছে । যথ1--(১) স্থানীয় ধীবরের। অত্যন্ত দরিদ্র হওয়ায় 
এই শিল্প সংঘবদ্ধভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই । (২) বনু ক্ষেত্রে যান- 
বাহনের শ্যোগ-স্থবিধ! না থাকায় মৎস্য চালান দেওয়! হয় না। (৩) ধীবরেরা 
ক্ষপ্র-বৃহৎ সকল প্রকার মৎস্ত ধরিয়া অল্পকালের মধ্যেই জলভাগকে মত্স্তাহীন 
করিয়া ফেলে। (৪) মৎস্য চাষের উন্নতি বা নৃত্বন কোন প্রকার মস্ত 

উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য ব্যাপক প্রচেষ্টা এাবৎ কাল পধস্ত হয় নাই। (৫) 

বর্ষাকালে জলবুদ্ধি হেতু বহু মৎস্যের ডিস্ব ধান্তক্ষেত্র প্রভৃতিতে ছড়াইম্ন। পড়ে 

এবং বর্ষ! শেষে এ সমস্ত স্থানে জল শুষ্ক হইয়া! গেলে ভিমগুলিও নষ্ট হইয়া যায়। 
(৬) পশ্চিম বঙ্গের মংস্যশিল্প নিকারীদের দ্বারা পরিচীলিত হওয়ায় মতন 
ব্যবসায়ে উহারাই অধিক লাভবান হয় এবং ধীবরের1 অল্প মুনাফ! পাওয়ায় 
মধ্স্ত ধরার তাদৃশ অন্থপ্রেরণা পায় না। 

পশ্চিমবজের জমুজ্রোপকুলের ম্স্যশিল্প কেবলমাত্র স্থন্দরবনাঞ্চলেই 
পরিদৃষ্ট হয়। এই অঞ্চলে প্রতি বৎসর প্রায় ৮* হাজার মণ মৎস্য ধরা যাইতে 
পারে, কিন্ত ইহার অতি সামান্য অংশই বর্তমানে আহত হইতেছে। (১) 
যানবাহনের অস্থবিধা, (২) বিক্রয়-কেন্দ্র হইতে দূরত্ব, (৩) মত্্য-আহরণ- 

কেন্দ্রে বরফ, বাক্স প্রভৃতি সরগ্তাম এবং দ্রুতগামী যানবাহনের অভাব, (৪) 
মত্স্ত-আহরণ কেন্দ্রে খা, পানীয় জল এবং অন্টান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির 
অভাব ইত্যার্দি নানাবিধ কারণে এই অঞ্চলের মত্স্শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ 
করিতে পারে নাই। উপরস্ত ধীবরদের নৌকাসমূহ প্রসারিত সমুদ্রে অধিক- 
দুর যাতায়াতের উপযোগী ন] হওয়ায় তাহার] উপকূল-সন্নিহিত একটি নিথিষ্ট 
এলাক' হইতে ক্রমাগত মতস্ত ধরে । ফলে ধৃত মতস্তের পরিমাণ ক্রমশই হাস 
পাইতে থাকে । এই সঙ্গন্ত অস্থবিধা দূরীভূত হইলে হুন্দরবন অঞ্চলের মতস্ত- 
শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিবে বলিয়! আশা করা যায়। পশ্চিমবজে গভীর 
সমুদ্রের মওভ্যশিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। তবে সম্প্রতি 
“ডিপার্টমেণ্ট অব. ফিসারীজ'-এর সহযোগিতায় সামুজ্িক মত্স্তশিল্প গ্রসার 
লাভ করিতেছে। 

(খ) উড়িষ্যা__উড়িয্যায় সামুদ্রিক এবং আভ্যন্তরীণ মৎস্যশিল্প সংগঠনের 
প্রচুর স্বযোগ রহিয়াছে ; কিন্তু যানবাহনের সুবিধা না থাকায় অনেক স্থানেই 
মত্ত ধর] হয় না। চিক হুদ হইতে প্রচুর মৎ্ম্ত ধর! হয় এবং পরে দঃ পুঃ 
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রেলপথে কলিকাত।, টাটানগর প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী কর! হয়। পুরীর সমুদ্রো- 
পকৃল হইতে ও ম্ম্য ধর। হয়। উডি্য। হইতে রেলপথে প্রায় ৫৫ হাজার মণ 
মৎশ্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী করা হয়। সম্প্রতি উড়িস্তার বহু একর 
পরিমিত আভান্তবীণ জলভাগের পুনরুত্ময়ন করিয়া মস্ত পালন ব্যবস্থার 
প্রবর্তন কর হইয়াছে । 

(গ) অন্ধ্র, তামিলনাড়ু ও কেরাল।__সামুদ্রিক মও্ন্যাশিল্পের ব্যাপক 
উন্নতির পক্ষে তামিলনাড়ু ও অন্বের ২৮০০ কি; মিঃ দীর্ঘ উপকূলাঞ্চল সন্নিহিত 
১ লক্ষ বর্গ কি. মি. ব্যাপিয়া মহীসোপানের অবস্থিতি অত্যন্ত উপযোগী । অতি 
পুরাতন পদ্ধতিতে মস্ত ধর] হয় বলিয়া এই বিস্তৃত মৎ্স্-ষ্টারণভূমি একরূপ 
অবাবহৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তামিলনাড়ুর এই সামুদ্রিক মৎস্য শিকার 
ক্ষেত্রটি উপকূল হইতে প্রায় ৫ কি.মি-র মধ্যেই লামাবদ্ধ খাকে। দেশাভ্য- 
স্তরের মৎন্যশিল্প তামিলনাড়ুতে বিশেষ বিস্তার লাভ করে নাই। পুর্ব উপকূলে 
অঙ্কের গঞ্জাম, গোপালপুর, বিশাখাপত্বনম্, কোকনদ, মসলিপত্তম, নেলোর। 
তামিলনাড়ুর মান্্রাজ, পণ্ডিচেরী, নেগাপত্তম , কেরালার কোচিন, কালিকট ও 
মহীশৃরের ম্যাঙ্গালোর মত্স্ত ধরার বিখ্যাত কেন্দ্র! কেরালায় ( আর্ণাকুলাম ) 
সাডিন মংস্তের তৈল ও *গুয়ানো” প্রস্তত হয়। এই তৈল পাটের কলে এবং 
সাবান ও মোমবাতি তৈয়ারীর জন্তু বাব্হৃত হয়। “গুয়ানো” হইতে উৎকষ্ট 
সার প্রস্তুত হয়। এই সার দাক্ষিণাত্যের চা-বাগানসমূহে ব্যবহৃত হইয়। 
থাকে এবং সিংহল, ইংলও, জার্মানী প্রভৃতি দেশেও রঞ্টানী হইয়া যায়। মাদ্রাজ 
হইতে বনু শু ও লবণাক্ত মৎস্য বিদেশে রপ্ডানী হয়। কেরালার কোচিন ও 
কালিকট মব্স্ত, তৈল ও “গুয়ানো” রপ্তানীর প্রধান বন্দর । মাদ্রাজে হাঙরের 
ঘকুৎ হইতে তৈল নিষ্কাশনের সরকারী কারখান। রহিয়াছে । 

(ঘ) মহারাষ্ট্র ও গুজরাট-_ ক্ষত্র ক্ষুত্র পোতাশ্রয়ের প্রাচুর্য, মতস্ত ধরার 
উপযে।গী বিস্তৃত মহীসোপান, প্রায় সাতমাস ব্যাপী অনুকুল আবহাওয়া, 
উন্নত শ্রেণীর ধীবরের প্রাচুর্য প্রসূতি অনুকূল অবস্থাসমূহ এতদঞ্চলে 
সামুদ্রিক মত্ন্যশিল্পের উন্নতির সহায়ক । কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড় উপকূলের 
নির্ভীক ধীবরেরা প্রচুর সামুদ্রিক মতস্য ধরে। জাভ্যন্তরীণ মত্ম্যশিল্পের 
উন্নতির জন্ত মহারাষ্ট্র সরকার বিশেষ যত্ববান। মহারাষ্ট্রের ধীৰবর সমিতির 
উদ্যোগে ধীবরের1 মৎস্য ধরায়, মৎস্তের তৈল নিফাশনে এবং মৎস্য টিনবন্দী- 
করণে বিশেষ পারদর্শী হইম্বা উঠিতেছে। কচ্ছ উপসাগর হইতে মূক্তা 
উত্তোলিত হয়। 

সম্প্রতি ভারতীয় মতম্তশিল্লের উন্নতিকল্লে নানাবিধ ব্যবস্থা অবলদ্বিত 
হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে ধীবর সমবায় সমিতির গঠন, মত্ম্ত শিকারের 
উপযোগী বৈজ্ঞানিক সাজসরগ্তামের ব্যবহার, মৎস্য সংরক্ষণের জন্ত হিমঘর, 



মত্স্ত চাষ ১২৭, 

গুদাম্ঘর প্রভৃতির স্থাপন, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, এবং বিভিন্ন শ্রেণীর 

মস্ত শিল্পের উন্নতি কলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থাই হইল বিশেষ 
উল্েখষোগা। 

প্রশ্নোত্তর 

1, চ21011776 0105 01055104] 00101010178 01026 816 01918 010175010 01 1176 

£1676 951)117£ £001705 2170. 06501196€ 0106 009]01 051)1106£1001105 01 0) ৬/০1]0, 

[20108060116 0176 ৮0:10 00806 17) 051, (0১ 07,619 63 64,659 62, 

[0 ছু. '61,63,'65) (পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৎল্তন্ষেত্রগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পকে আলোচন। 
কর এবং পৃথিবীব প্রধান প্রধান মত্ত আহরণ ক্ষেত্রসমূহের বর্ণনা কর। সংক্ষেপে মত্শ্তের 
আস্তর্জাতিক বাণিজ্য দির্দেশ কর।) (পৃঃ ১২*-১২৩) 

2,19650101092 0176 06৮61001061) 01 9817116 117005005 12 110018, (00 ছু. +65) 

(ভারতেষ মতস্ত শিল্প সম্পকে যাহা জান লিখ |) (পৃঃ ১২৪-১২৭) 



সগ্ডম অধ্যায় 
অগ্ণ্য ও অব্রণ্য সম্পদ 

(17075878 ৪100 10168 17000015 ) 

; স্সরণ্যের সুবিধা (061165 ০££0£5365 ):__-মরণা হইতে সাধারণতঃ 
দুইশ্রেণীর সুবিধা পাওয়া যায়। যথা, (ক) প্রত্যক্ষ সুবিধা (10:60 
হ81]16065 )__-(১) অরণ্য হইতে কাষ্ঠ ওজালানী পাওয়া যায়; (২) আসবাব- 

পত্র নির্মাণ, যানবাহন, কাগজ প্রভৃতি শিল্পের কাচামাল অরণ্য হইতে আহত 

হয়; (৩) লাক্ষা, হবীতকী, চর্মব্তক দ্রব্যাদি, তাঁপিন তৈল, ধুনা, নান। 
প্রকার তৈল, রবাব প্রভৃতি নানাবিধ উপজাত দ্রব্য অরণ্য হইতে আহত 

হয়, (৪) তৃণভূমি অঞ্চলে গবাদি পণ্ড প্রতিপালিত হয়, এবং (৫) বনজ্ঞ 
শিল্পে বহু লোক নিযুক্ত থাকিয়৷ জীবিকা অর্জন করিয়। থাকে । (খ) পরোক্ষ 
স্ুবধি। ( [190176506 8:61116165) £--(১) অরণ্যাঞ্চলে বাতাসের আর্ত 

অপেক্ষাক্ত অধিক হয় এবং ভূমি সিক থাকে; (২) অরণ্যাঞ্চলে বৃষ্টিপাত 
অধিক হয় এবং স্বলভাগে জলের সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত হইয়! থাকে; 
(৩) অরণ্যাঞ্চলসমূহ ঝড়ের গতিবেগ রোধ করে; (৪) বহুক্ষেত্রে অরণ্য 
নিকটবত্তা অঞ্চলসমূহকে স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলে ; (৫) অরণ্য ভূমিক্ষয় নিবারণ 
করে ও মৃত্তিকার উর্বর। শক্তি বুদ্ধি করে; এবং (৬) অরণ্য বগ্তার গতিরোধ 
করে। 

অরণ্যের শ্রেণীবিভাগ ও আঞ্চলিক বণ্টন (01885108610 ৪190 

6610159] ৫1561916018 0£ £0:2969)--জলবায়ুর তারতম্য অন্গসারে 
পৃথিবীর অরণ্যসমৃহকে প্রধানতঃ নিয়লিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর হয়-_ 

(ক) উষ্ণমণ্ডুলের কঠিন কাষ্ঠযুক্ত চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য (৮:০71০৪] 
10810৬/00৫ 2চ61:£16618 £02:5569)--উষঞ্জমণ্লের যে সমস্ত অঞ্চলে 

সারাবৎসরই বৃষ্টিপাত গ্রচুর ও উত্তাপ অধিক সেই সমস্ত অঞ্চলেই সাধারণতঃ 
কঠিন কাষ্ঠযুক্ত এই প্রকার বৃক্ষের অরণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। নিরক্ষীয় 
অঞ্চলের অরণ্যসমূহ এই শ্রেণীর অস্তর্গত। তবে নিরক্ষীয় অঞ্চলের বহিভূতি 
৮**-র অধিক বুষ্টিপাতযুক্ত মৌন্থমী অঞ্চলের স্থানবিশেষেও এই জাতীয় বৃক্ষের 
অরণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর অরণ্যের বুক্ষসমূহের মধ্যে সেগ্তন, 
মেহগিনি, আবলুস, গোলাপগন্ধ, সিডার, রবার ও তালজাতীয় বুক্ষই মনুষ্ের 
নানাবিধ প্রয়োজনে, বিশেষতঃ আসবাব তৈয়ারীর কার্ধে, ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত 
হইয়। থাকে। 



অরণ্য ও অরণ্য সম্পদ ১২৯ 

উঞ্ণমণ্ডলের কাষ্ঠ শিল্প (10101061761. 0:00108] £016569 )-_ 

উষ্ণমগুলের অরণ্যসমূহে মূল্যবান বৃক্ষের প্রাচুর্য থাক। সত্বেও এই অঞ্চলের 
কাষ্ঠশিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই। কারণ--(১) এই অঞ্চলের ভূমিতাগ 
বসরের কোন সময়েই বরফাৰৃত না থাকায় অল্পব্যয়ে শিল্পাগারে কাঠ প্রেরণ 
সম্ভব হয় না| (২) স্থলপথে পরিবহনের ব্যবস্থা কর। কষ্টসাধ্য । (৩) এই 
অঞ্চলেব কাষ্ঠসমৃহ গুরুভার হওয়ায় নদীবক্ষে ভাসমান থাকে না এবং নদীব্ক্ষে 
কাষ্ঠ চালান দেওয়াও সম্ভবপর হইয়া উঠে না। (৪) এই অঞ্চলের অরণ্যে 
এক শ্রেণী বৃক্ষ একই স্থানে প্রচুধ পরিমাণে দৃষ্ট হয় না এবং অরণ্যাঞ্চল 
পবিভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন স্থান হইতে একই শ্রেণীর কাষ্ট সংগ্রহ করা কষ্ট, ব্যয় 
ও সময় সাপেক্ষ । (৫) এই অঞ্চলে শক্তিসম্পদ ও শ্রমিকের অগ্রাচূর্য এবং 
সমৃ্খ ব্যবসায়কেন্দ্রের অভাব রহিয়াছে । 

উষ্ণমণ্ডলের বনজ উগ্বৃন্তি (08105611106 8170 00116061706 100 

01081 £015565)- উগ্চবৃত্তি উষ্ণমণ্ডলীয় অরণাঞ্চলের অধিবাসীদের 
অন্ততম প্রধান উপজীবিক।। উগ্ছবৃত্তি দ্বারা আহত ভ্রবসমূহের মধ্যে (১) দঃ 
মেক্সিকো হইতে ব্রাজিল পযন্ত বিস্তৃত অরণ্যাঞ্চল হইতে সংগৃহীত এবং 
চিউইংগাম প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত 'জাপোটে” বৃক্ষের রস হইতে চিকৃল, (২) বিভিন্ন 

অরণ্য অঞ্চল হইতে সংগৃহীত বন্যা রবার, (৩) দঃ আমেরিকার অরণা হইতে 
সংগৃহীত ও “কেব.ল্* নির্মাণে ব্যব্বত ব্যালাটা, (৪) ব্রাজিলের অরণ্য অঞ্চল 
হইতে সংগৃহীত এবং খাদ্রূপে ব্যবহৃত ব্রাজিলনাট, (৫) পানাম। হইতে দঃ 

ইকুয়েডর পধস্ত বিস্তৃত অরণ্যাঞ্চল হইতে সংগৃহীত এবং খাগ্যরূপে ও বোতাম 
তৈয়ারীতে ব্যবহৃত আইন্তরী নাট, ৬) পশ্চিম আফ্রিকার অরণ্যাঞ্চল হইতে 
সংগৃহীত এবং তৈল উৎপাদনে ব্যবস্কত পাম নাট, (৭) ইকুয়েডর, কলদ্বিয়া এবং 
পানামার অরণ্যাঞ্চল হইতে সংগৃহীত এবং স্ুদৃশ্ “পানামা হবাট'নামক একশ্রেণীর 

টুপী প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত টোকুইল। পাম নামক বৃক্ষের তস্ত, (৮) জাপান, 
তাইওয়ান ও দঃ চীনের অরণ্য হইতে সংগৃহীত কপুরি কান্ঠ, (৯) কলগ্িয়া, 
ইকুয়েডর, পেরু ও বলিভিয়ার অরণ্য হইতে আহত সিক্কোনা*, (১) ভারত 
ও পাকিস্তানের অরণ্য হইতে সংগৃহীত জাক্ষা, মোম, এবং (১১) বিভিন্ন 

অরণ্যাঞ্চল হইতে সংগৃহীত নানাবিধ কাল্ীয়িন, বহু প্রকারের গাঁদ প্রভৃতি 
বিশেষ উল্লেখষোগ্য । ঁ 

(খ) নাতিশীতোঞ্চ অঞ্চলের দীর্ঘপত্রধিশিষ্ট এবং কঠিন কাষ্ঠযুক্ত পর্ণমোটী 

বৃক্ষের অরণ্য (052006155 10810%০00 1601010005 012869)-নাতি- 

শীতোষ অঞ্চলের আল্পস, পিরেনীজখ মরু-রুশিয়া, মধ্য-সাইবেরিয়া, জাপান, 

*বর্তগানে অবস্ত পৃথিবীর ৯*% সিক্কোনা জাভার আবাদ হইতে পাওয়া যাইতেছে । 
সিংহল ও ভারতেও বর্তমানে সিক্ষোনার চাষ আর হইয়াছে। 



১৩ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

যুক্তরাষ্ট্রের আপালাচিয়ান অঞ্চল, প্যাটাগোনিয়! এবং দক্ষিণ চিলিতে ওক, 
বার্চ, মেপল্, আযাশ, আখরোট, এল্ম, চেস্টনাট প্রভৃতি দীর্ঘ পত্র ও কঠিন কাষ্ 
যুক্ত পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য দৃষ্ট হয়। হিমশীতোঞ্ সামুদ্রিক ও লরেন্দীয় 
জববায়ুসেবিত অঞ্চলসমুহে এই শ্রেণীর অরণ্যভূমি সমধিক পরিলক্ষিত হইয়। 
থাকে । তবে উঞ্ণ মণ্ডলের স্থানে স্থানেও এইরূপ অরণ্যতৃমি দৃষ্ট হয়। এই 
মকল কাষ্ঠ ঈষৎ শন্ত এবং আসবাব তৈয়ারী করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
এই শ্রেণীর বনভূমি অপেক্ষাকৃত উর্বর ভূখণ্ডে দৃষ্ট হয় বলিয়া মানুষ নিজ নিজ 
প্রয়োজনের তাগিদে অধিকাংশ বনাঞ্চলকে পরিষ্ত করিয়া কৃষি অঞ্চলে 
পরিণত করিয়াছে । 

গে) নাতিশীতোঞ্ অঞ্চলের দীর্ঘপন্রবিশিষ্ট এবং কোমল কা্ঠযুক্ত জরল- 
বর্সীয় বৃক্ষের অরণ্য (62170061865 50000 00191621005 £019505 )-- 

তুন্্া অঞ্চলেব দক্ষিণাংশে সরলবর্গীয় বৃক্ষেব অরণ্য পরিলক্ষিত হয় । এই শ্রেণীর 
অরণ্যে পাইন, ফার, 'প্রুস, লা, প্রভৃতি নরম কাষ্টের বৃক্ষ জন্মে। এই সমস্ত 

কাষ্ঠ লঘু, স্থায়ী অথচ দূঢ। জাহাজের মাস্তল ও পাটাতন, এবং দিয়াশলাই- 
এর কাঠি, কাগজ প্রভৃতি গুস্তত করিতে এই কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। (১) উত্তর 
আমৈরিকাঁব ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশে, (২) দক্ষিণ আমেরিকার 
অর্জে্টিনা ও চিলির দক্ষিণাংশে, (৩) ইউরোপীয় দেশসমূহের উত্তরাংশে ও 
হিমালয় পর্বতের উচ্চতর অংশে, এবং (৪) নিউজীল্যাণ্ডের অংশবিশেষে এই 
জাতীয় বৃক্ষের অরণ্য রহিয়াছে। 

|ঝরিনিতেক পট আছর ফান 

চে বাচিনীডাক নি ভওশা ছফন 
নানি সা বয় ঘরশ অঙ্গ 

২৫নং চিত্র-_পৃথিবীর প্রধান প্রধান জরণ্য অঞ্চল 

কোমল কাষ্ঠধুক্ত সরলবর্গাঁয় বৃক্ষেরবিস্তীর্ণ অরগ্যাঞ্চল্সমৃহ গ্রধানতঃ 
উত্তর গোলার্ধেই সীমাবদ্ধ। উত্তর আজেরিফার পশ্চিঙগাঞ্চঞজের অন্তর্গত 
কোন্ট-রেঞ, সিয়েরা নেভাডা, কাস্কেড ও রকি পর্বতাঞ্চলের আর্দ্র ও শঈতল 



অরণ্য ও অরণ্য সম্পদ ১৩১ 

বংশে সিডার, ভডগলাস ফার, হোয়াইট পাইন, রেড উড প্রভৃতি সরলবর্গায় 
বৃক্ষের নিবিড় বনভূমি রহিয়াছে । যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার পুর্বাংশের পাধত্য 
অঞ্চলে এবং বালুকাময় ভূমিভাগেও লরলবগাঁয় বৃক্ষের বনভূমি দৃষ্ট হয়। 
যুক্তবাষ্ট্রের দক্ষিণপুর্বে ভাজিনিয়া হইতে টেক্সাস পষস্ত বিস্তৃত অঞ্চলের 
বালুকাময় ভূমিভাগে পাইনবৃক্ষের নিবিড বনভূমি রহিয়াছে । ইউরোপের 
অন্তর্গত স্ব্যাপ্ডিনেভিয়! ও বাণ্টিক রাজ্যসমূহের সবলবাঁয় বৃক্ষের বনভূমি 
হইতে প্রচুর কোমলকাষ্ঠ প্রতিবৎসর ব্রিটেনে রপ্তানী হইয়া যায়। ফ্রান্স, দঃ 
জার্মানী ও মধ্য ইউরোপের পার্বত্য অঞ্চলে, বন্কান ও আপেনাইন পর্বতের 
উচ্চতর অংশেও এইরূপ বনভূমি রহিয়াছে । ক্ুশিয়ার উত্তরস্থিত 'তৈগা' 
(78189) বনমগুলটির বিস্তার সাইবেরিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যস্ত। বর্তমানে 
ইহাই হইতেছে পৃথিবীর বৃহত্তম ও বিবিড়তম সরলবগীঁয় বনগ্রদেশ। ইহার 
আয়তন প্রায় €* কোটি হেক্টার। তবে এই বনভূমি অতি দুর্গম বলিয়। এ 
অঞ্চল হইতে কাষ্ঠ ও অন্যান্য বনজ সম্পদের আহরণ অতি সামান্ত। 
বিশেষজ্ঞের অনুমান যে এই বনভূমির মাত্র ৩ কোটি হেক্টার পরিমিত স্থানের 
কাষ্ঠসম্পদ বাবহারের উপযোগী হইতে পারে। এশিয়ার অন্তর্গত জাপান ও 
চীনের উত্তরাংশে, মাঞ্চুরিয়ায় এবং ভারতে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে সরল- 
বায় বৃক্ষের বনভূমি রহিয়াছে । 

দক্ষিণ গোলার্ধের অন্তর্গত দঃ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ 
দেশের ৩০” দঃ সমাক্ষরেখার দক্ষিণস্থিত অঞ্চললমূহে সরলবগাঁয় ও পর্ণমোচী 
বৃক্ষের মিশ্র বনভূমি পরিলক্ষিত হয়। 

নাতিশীতোক মগ্ুলের কান্ঠশিল্প ( 178177196101106 17) 66101061866 

£০19969)- পৃথিবীতে প্রতিবৎসর যত কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয় তাহার প্রায় ৭% 
নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের পর্ণমোচী ও সরলবগাঁয় অরণ্যাঞ্চল হইতে সংগৃহীত 
হইয়া থাকে । নাতিশীতোষ মণ্ডলের কাষ্ঠ শিল্প ত্রুত প্রসারলাভ করিবার 
কারণ--(১) এই অঞ্চলের অরণ্য নিরক্ষীয় অঞ্চলের স্থায় নিবিড় না তওয়াম় 
কাষ্ঠ আহরণ করিতে বিশেষ অস্থবিধ1 হয় না। (২) এই অঞ্চলের কাষ্ঠসমূহ 
নদীবক্ষে ভাসমান থাকে বলিয়। বসস্তকালে তুধার গলিয়া গেলে ভূমির উপর 
দিয়! নদীপথে কাঠ চালান দেওয়] সহ্জনাধ্য | (৩) এই অঞ্চলের অরণ্যে 
একই স্থানে একই প্রকারের বৃক্ষ গ্রচুর পরিমাণে পাওয়! যায়। (৪) এই 
অঞ্চলে জলবিহ্যাতের -গ্রাচূর্য কাষ্টশিল্পে শক্তি সরবরাহ করিয়া থাকে । 
€৫) এতদঞ্চলের কাষ্ঠ অপেক্ষাকৃত নয়ম হওয়ায় ইহাদের ছেদন কর] বিশেষ 
কষ্টসাধ্য নহে! (৬) নাতিসীতোক্ষ; মণ্ডলের দেশসমূহ বন্ততান্ত্রিক সভ্যতায় 
উন্নত হওরায় এ লমন্তদেশে নির্াণ ও শিল্পকার্ধে কাষ্ঠের চাহিদাও ব্যাপক। 
€৭) সমৃদ্ধ কাষ্টব্যঘপায়-কেন্রপমূহের নৈকটায, শ্রমিক সরবরাহের গ্রাচুর্ধ, এই 



১৩২ *. প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

জাতীয় কাঁ্ের ব্যাপক চাহিদা এবং যানবাহনের স্বব্যবস্থা এই অঞ্চলেব 
কাষ্ঠশিল্পের উন্নতির সহায়ক । 

* নাতিশীতোষ্ মণ্ডলের বনজ উষ্থাবৃত্তি (08610617708 2100 0011601- 

1736 17) (61019618669 £019563)- নাতিশীতে | মণ্ডলেব অবণ্যাঞ্চলে 

উদ্কবুত্তি তাদুশ ব্যাপক নহে । এই অঞ্চলে উদগ্বুত্তি দ্বারা আহত বাণিজ্যিক 
সামগ্রীর মধ্যে আজেন্টিনার অবণ্য হইতে সংগৃহীত কুয়েত্রাকো কষায়িন, 
স্পেন, পত্তুগাল, মবক্কো ও আলজেবিয়াব ওক বুক্ষ হইতে সংগৃহীত কর্ক, 
পাইন বৃক্ষ হইতে সংগৃহীত গীচ, আলকাতব।, রজন, তাপিন তৈল প্রভৃতি 
দ্রব্য এবং চামণ্ড ট্যান কবিবাব নানাবিধ দ্রব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 

কাষ্ঠের বাণিজ্য (৬০:14 05৪৫০ 2 017)৫7)-_কাষ্ঠ আস্তজাতিক 
বাণিজ্যেব অন্ততন প্রধান প্ণ্য। সবলবগয় অরণ্যেব নরম কাই এই 
ব্াবসায়েব শতকব]1 ৮* শাগ অধিকার করে। ক্যাণাড', রুশিয়া নবওয়ে, 
শ্রইভেন, ফিনল্যাগড ও যুক্তবাষ্ট্র প্রধান কাঠ বৃণ্তানীকারক এবং যুক্তবাজা, 
ফ্রান্স, জাশ্ীণী, ও বেলজিয়াম প্রপান কাষ্ঠ আঁমদানীকারক দেশ। পশ্চিম 
ভারতীয় দ্বীপপুর্ধ, মধ্য আমেবিকা, ব্রহ্ম, শ্তাম, পুর্ব ভাবতীয় দ্বীপপুগ্ত গুভৃতি 
দেশ ইউরোপেব দেশমমৃহে কঠিন কাঁষ্ঠ রপ্তানী কবিয়1 থাকে 1 

ভারতের বনজ সম্পদ 

ভারতের অরণ্য অঞ্চল (50165 15810195 0£ [10019 )- মাহুষেক 

প্রভাবমুক্ত অবস্থায় দেশে যে উদ্ভিজ্ঞ জন্মে তাহাকে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক 

উত্ভিজ্জ বলে। বৃুষ্টিপাতেব সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের অতি নিকট স্গন্ধ 
রহিয়াছে । ভাবতের প্রারুৃতিক উদ্ভিদকে প্রধানতঃ বৃষ্টিপাতের উপর 

নির্ভরশীঙগ চিবহবিহ বৃক্ষের অরণ্য, মৌহ্ুমী পর্ণমোচী বুক্ষেব অবণ্য, গুল্ম ও 
তৃণভূমি এবং মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চলেব উ-্তদ , প্রধানতঃ স্ৃত্তিকার গঠনের 
উপর নির্ভরশীল জলাভূমিব অরণ্য এবং প্রধানতঃ ভুপৃষ্ঠের উচ্চতার 
উপর নির্ভরশীল হিমালয়েব অরপ্য-_-এই ছয় ভাগে বিভক্ত করা যায়। 
নিয়ে ভাবতের প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্ঞ সংস্থান বিবৃত হইল-_ 

(১) চিরহবিৎ বৃক্ষের আঅরগয € £5০1£660 £02686৪ )-_ পুর্ব 

অবহিমালয় অঞ্চল, আসাম, পশ্চিম উপকূলের পবতাঞ্চল, আন্দামান গুভূতি যে 

সমস্ত স্থানে বাধিক বৃষ্টিপাত ৮*'-র অধিক, গড উত্তাপ প্রায় ৭৫০ ফাঃ এবং 

বাধিক গড় আর্দ্রতা ৭%-এব অধিক সে সমন্ স্থানে চিরহরিৎ বৃক্ষের নিবিড় 

আরণ্য দুই হয়। যানবাহনের অস্থবিধা, নিবিড জঙ্গল এবং একই স্থানে এক 
জাতীয় বৃক্ষের স্বল্লত। হেতু এই সমস্ত অকলের অরণ্যসম্পদ শ্লীহুষের প্রয়োজনে 
তাদৃশ ব্যয়িত হয় নাই। চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্যাঞ্চলে বহু মূল্যবান কাষ্ট 
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পাওয়!যায়। উহাদের মধ্যে চাপলাশ। চিকরাশি, গোলাপ, শিশু, গর্জন, 
তেলন্ব, নাহার, পুন, তুন প্রভৃতি কান্ট বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

(২) মৌন্তমী পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য (01০09০০, 059086. 
£০:৪95)-_মালভূমির উত্তব্ব-পুবে, পশ্চিমে এবং উত্তরের সমভূমি ও 
অবহিমালয় অঞ্চলের যে সমস্ত স্থানে বাধিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সাধারণতঃ 
৪০'-৮*"-র মধ্যে সেখানে মৌন্তরমী পর্ণমোচী বুক্ষেব অবণ্য দুষ্ট হয়। ইহাই 
ভাবতের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্বাভাবিক উদ্ভিদ। তবে প্রয়োজনের 
তাগিদে সমস্ূমিব অন্তর্গত এই শ্রেণীর অবণ্যাঞ্চল পার্ব্কৃত করিয়। কৃষিকার্ধের 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । এই অঞ্চলেব বৃক্ষসমূহ অতি মুল্যবান। এই 
বনভূমি হইতে শাল, সেগুন, অজু, জারুল, বহেডা, গামাবি, তুঁত, আবলুস, 
খয়ের, শিরিষ, শিমুল, হরীতকী, মহুয়া, পলাশ, কুস্থম, অগ্তন, পাদুয়াক, কিন্দল, 
লরেল প্রভৃতি মৃল্যবান কাষ্ঠ ও বাশ পাওয়া যায়। 

(৩) গুল্স ও তৃণভূদি (97:9191800 )_যে সমস্ত স্থানে বাধিক 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০'-৪০" পর্যন্ত এবং গ্রীশ্মে অসহ্থ গরম ও শীতে অসহ 
শীত অ্কভূভ হয় সে সমস্ত স্থানে কাটাযুক্ত বাবলা জাতীয় গাছ বা গন্মভূমি 
দেখা যায়। পাঞ্জাব, উত্তর-গ্রদেশ, রাজস্থান এবং দক্ষিণ ভারতের অংশবিশেষে 
এই জাতীয় গুলসলতা দৃষ্ট হয়। মধ্য ও দক্ষিণ ভাবতেব মালভূমিব একাংশে, 
পার্বত্য অরণাভূমির মধ্যে মধো এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের স্থানে স্থানে 

“স্টাভানা” তৃণভূমির অনুক্ধপ বিস্তীর্ণ 
তৃণক্ষেত্রও দেখিতে পাওয়া] যায়। 

সাবাই ঘাস এই সমস্ত তৃণভূমিতে 
প্রচুর জন্ে। ইহা হইতে কাগজ 
ও দড়ি প্রস্তত হয়। 

(৪) মরু ও মকুপ্রায় 
অঞ্চলের উত্তিদূ (19256 5700 
5610)1-065961 ড6£০680018)-- 

গাব, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও 

মালভূমির মধ্যাঞ্চলে যে সমস্ত স্বানে 
বুটিপাত ২০-র অনধিক সেই সমস্ত 

২৬ নং চিজস্ভারতের হাভ1বিক উত্ভিদ্ অঞ্চল স্বানে কাটা ও শাসালো। ডাটাযুক্ত 

এএবং দীর্ঘমূল বিশিষ্ট ছোট ছোট বৃক্ষ দেখা যায়। ইহাদিগকে মর ও মকুপ্রায় 
'্সঞ্চলের উদ্ভিদ্ (56:01:65) বলে । বাবুল, ফণীমনসা, তেশিরা প্রভৃতি এই 



১৩৪ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

অঞ্চলের বিখ্যাত বুক্ষ। জ্বালানি হিসাবে এই সকল কাষ্ঠেব ব্যবহার অত্যধিক । 
এই জাতীয় বৃক্ষ হইতে গঁদ গ্রস্ত হয় এবং ইহাধেব ছাল রাসায়নিক শিল্পে 
ব্যবন্ধত হয়। 

(৫) জলাভূমির অরণয (15778:০৮5 ৪%/৪7278 )-_-সমুদ্রোপকৃলে 
ও বৃহ নদীর বদ্ধীপে যেখানে সর্বত্রই লোন! জল প্রবাহিত হয় সেখানে জলা- 
ভূমির অবণ্য দৃষ্ট ভয়। তাঁলজাতীয় বুক্ষ, নারিকেল প্রভৃতি বুক্ষ এই শ্রেণীর 
অবণ্যে প্রচুর জন্মে। স্থন্দরবনের অবণ্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই অঞ্চলের 
বৃক্ষসমূহ জালানি হিসাবে ব্যবন্ৃত হয়। চর্মরঞ্জনন্রব্য ও মধু এই অঞ্চলের 
অরণ্য হইতে প্রচ পবিমাঁণে সংগৃহীত হয়। সুন্দরবনের সুন্দরী ও পুস্তব কাষ্ঠ 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

(৬) হিমালয় পর্বতাঞ্চলের অরণ্য (17105819958151075569 )-__ 

এই অরণ্যাঞ্চলকে প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর] যায়। (ক) পশ্চিম 

হিমালয়ের অরণ্য-_-পাদদেশ হইতে ৩০০০ পর্যস্ত গুল্ভূমি ১ ৩০০০-৬০*০" 
পর্বস্ত চীর পাইন, ৬০০-১০৪০০০ পযন্ত ম্পরস, ফার, সিডার প্রভৃতি সবল- 
বায় বৃক্ষের অরণ্য, এবং ১০,০০০-১৫১০০০ পযন্ত আল্গীয় উত্ভিদ্ অঞ্চলে 
রডোডেনডুন জন্মে। ১৫,০০০ ফুটেব উর্ধ্বে উদ্ভিজ্জ জন্মে না। (খ) পুর্ব 

হিমালয়েব অবণ্য--পাদদেশ হইতে ৪০০০" পর্যস্ত শাল প্রভৃতি পর্ণমোী বৃক্ষেব 
অরণ্য , ৪০০০ ৮০০০ পর্যস্ত ওক, লরেল, মেপল, বার্চ, অল্ডার প্রভৃতি 
চিবহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য , ৮০*০'-১২০০০' পর্যন্ত শ্বেতফার, স্প্রস এবং দেবদারু 
প্রভৃতি সবলবগঁয় বুক্ষের অবণ্য , এবং ১২০০০'-১৬০০০' পর্যন্ত রডোডেনড্রন, 
জুনিপাব প্রভৃতি বৃক্ষেব অরণ্য জন্মে। ১৬০০ ফুটের উর্ধ্বে উদ্ভিজ্জ-বিস্তাব 
নাই। এই অঞ্চলেব বক্ষসমুহেব মধ্যে বার্চ, সাইপ্রাস, পাইন, প্পুস, ফার, 
দেবদাক্ষ প্রভৃতি প্রধান । 

ভারতের বনভূমির আয়তন-_ভারতেব সমগ্র আয়তনের মাত্র 
২১'৮% অর্থাৎ ৬*৯৫ লক্ষ বর্গ কি. মি. বনভূমি-_মাথাপ্রতি মাত্র **২ হেক্টাব। 
তবে এই বনভূমির বণ্টন সর্বত্র সমান নহে । উত্তর পশ্চিম ভারতের ১১% ও 
মধ্যাঞ্চলের ৪৪% ভূমি বনময়। আবার নিবিভ বসতিপুর্ণ ও কৃষিসমুদ্ধ গালের 
উপত্যকা অঞ্চলে বনভূমির পরিমাণ নিতান্তই সামান্য । ১৯৫২ সালে বন 
সংক্রান্ত ষে সর্বভারতীয় নীতি গৃহীত হয় তাহাতে বল। হয় ষে ভাবতে বনভূমির 
পরিমাণ বুদ্ধি করিয়া ৩৩%-এ ড় করাইতে হইবে। ইহার মধ্যে %*০% 
বনতৃমি পার্ধত্য অঞ্চলে ও ২+% বনভূমি সমভূমি অঞ্চলে থাকিবে । ভারতে 
বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিবাব উদ্গেস্তে ১৯৫০ সাল হইতেই বিভিন্ন স্থানে 
বনমহোৎ্সব সুরু হয়, তদবধি ইহা] একটি বাধিক উৎসবে পরিণংউ হইয়াছে। পর 
পৃষ্ঠায় প্রদত্ত পরিমংখ্যান হইতে ভারতের বনভূঙ্গির আয়তন বুঝা যাইবে ॥ 
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ভারতের বনভূমির আয়তন ( বর্গ কি. মি.) 

| ১৭৯৫০-৫১ ১৯৫৫-৫৩৬ ১৪৯৬০-৬১ ১৪৯৬১-৬২ 
ী স্পা পিল শা আপ্পপ পলা সপ শা? সি রন শপ 

€১২৭১০৯১ 
১১৫২৩৩৩ 

(১) উৎপাদনের দিক হইতে 

(ক) বিপণনযোগ্য 
(খ) অনধিগম্য হি ডি 

মোট ৭,১৮১০৩০ 8588১. ৬,৮৯)৫৫০২ ৬১৯৫১০১৩২ 
চে ০ 

৫)১৮৪১৫৯৯ | ৫১৬৪)৯৩৬ | ৫১০৯-৮০৭4 
১,৩৩,৪৩১ | ১১৩৮, ৭২৫ | ১,৬৪১১৫৪ 

শা শি স্পপীশী 

(২) আইনের দিক হইতে 
ৰ ৬,০৯১ | ৩১২)২৯২ | ৩৪৪,৪০৫ সার ৩,১৬, ১১২১ 

্ রে ১,১৭,৯২৮ ূ ১৬৮,৫২৩ |] ২৪০,৫৭২ | ২,৩৭১২১৮ 
॥ হনিত ২৫৫,৬৯৭ ১১৭০ ১২৪১ | ১১১২১০৭৯৫ | ১,২৪১৫৫১ 

(গ) অঙ্থান্থ রঃ 6745 
মে। ভি ১ ূ ৩৪ ৭১৮,০৩০ | ৭)০৩১৬৬১০ | ৬,৮৯১৫৫০ | ৬১৯৫১০১৩ 

(৩) গঠনের দিক হইতে মিড উজ উর 
(ক) দরলবগাঁয় ৩৬,৩০৪ | ২৫,২১৬ | ৪৩,০৫৬ ৰ ৪৩১৪৮১ 
খে) পর্ণমোচী | ৃ ূ 

(,) শাল | ১১০৫ ৫৩৫ | ১,০৮১৩৮৭ ১১৩,৫০৯ | ১০৪,৫৬১ 

রা বিটি পাত রা রি 8 (৬) অন্যাস্ঠ 4০48 নি 
মোট | ৭,১৮,০৩০ 1 ৭,০৩,৬১৬১৯ ৬৮৯,৫৫০ | ৬,৯৫,০১৩ 

১ ৫৪২৯ বর্গ কি. মি* পরিমিত বনভূমির বিবরণ অজ্ঞাত। 
২. ১৫,৫৮৯ বর্গ কি. মি. পরিমিত বনভূমির বিবরণ অজ্ঞাত। 
৩ ২০,৭৯২ বর্গ কি. মি. পবিমিত বনভূমির বিবরণ অজ্ঞাত। 
৪ ২০,৯৫২ বর্গ কি. মি. পবিমিত বনতূমির বিববণ অজ্ঞাত । 

ভারতের বনজ সম্পর্দ (00755 121000069 01 115019)-- ভারতের 

অরণাঞ্চলসমৃত হইতে আহত সম্পদকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়-_প্রধা? 
বা মুখ্য বনজ সম্পদ এবং অপ্রধান ব1] গৌণ বনজ সম্পদ । প্রধান বনজ অম্পদ 
(71910: 19:00065 ) বলিতে নির্মাণ কার্ষে ব্যবহৃত নানাবিধ কাষ্ঠ ও 
জালানীকে বুঝায়। নির্মাণ কার্ে ব্যবহৃত কাঁষ্ঠের বাধিক আভান্তরীণ উৎপাঁদঃ 
১৮ লক্ষটন। আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও আমদানী দ্বারা লব্ধ এই শ্রেণীর কাঠের 
মোট সরবরাহ* প্রতি বৎসর ২১ লক্ষটন। ইহার মধ্যে ৭ লক্ষ টন নরম € 
১৪ লক্ষ টন কঠিন কাষ্ঠ। এই ২১ লক্ষ টন কাঠের প্রায় ৩*%*(৫'৮ লক্গ 
টন) বিভিন্ন সরকারী কার্ধে, যেরূপ রেলপথের পাটাতন নির্মাণ এবং নানাবি 
সামরিক ও বেসামরিক কার্ধে ব্যয়িত হয় এবং অবশিষ্ট ৭*০% বি 
বে-সর়কারী কার্ষে, ধেরূপ দিয়াশলাই, পাাকিং বাক্স, প্রাইউড, চায়ের 
গ্রভৃতি শিল্পে (৩৩৫ লক্ষ টন) এবং গৃহার্দি নির্মাণে (১১৯৫ লক্ষ টন 

ব্যবহৃত হয়। আসবাবপত্র নির্মাণে গোলাপ গন্ধ, চিকরাশি, চাপলাশ, 
শাল, সেগুন, গামারি, আবলুস, শিরিধ, বার্চ, গ্রভৃতি; গৃহাদি নির্মাণে চির 



১৩৬ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভুগোল 

রাঁশি, গর্জন, পুন, শাল, জারুল, সাইপ্রাস প্রভৃতি ) প্যাকিং বাক্স ও দিয়াশলাই 
প্রস্তত কবিতে চাপলাশ, বহেডা, শিমূল, পাইন, ম্প্স, ফার, দেবদারু, পুশুর 
প্রভৃতি, বেলপথের পাটাতন, জাহাজ, নৌক। প্রভৃতি নির্ধাণে হুন্দবী, চাপ- 
লাশ, গোলাপ গন্ধ, গর্জন, তেলম্ুুর, নাহার, শাল, সেগুন, অর্জন, জারুল, 
গামারি, পাইন, শ্রুস প্রভৃতি ১ হকি, ক্রিকেট ও টেনিন খেপার ব্যাট নির্মাণে 
তুঁত, ছড়ি ও ছড়িব বাট নির্মাণে আবনুল, ও কাগজেব মণ্ড নির্মাণে দেবদারদ, 
পাইন প্রভৃতি বৃক্ষের কাষ্ঠ বাবহৃত হয়। 

ভাবতে জ্ালানী কষ্টে বাধিক উত্পাদনের হাব গ্রায় ৫৭ লক্ষটন অর্থাৎ 
মাথাপিছু প্রায় ০**২ টন। অথচ প্রতি বহসর পৃথিবীতে গভে মাথা প্রতি 
»৩৪ টন জালানী কাষ্ঠ বাবহৃত হয়। জালানী হিসাবে এদেশে বাবুল, 
ফণী মনম।, তেশিরা, স্বন্দরী প্রভৃতি কাষ্ঠেন ব্যবহার অধিক । 

নিপ্নেব পবিসংখ্যান হইতে ভারতে নানাবিধ কার্ষে বাবহৃত কাষ্ঠ ও জালানী 
কাষ্ঠের উৎপাদন বুঝ| যাইবে £-_ 

ভারতে কাষ্ঠ ও জ।লানী কাণ্ঠের উৎপাদন 
পরিমাণ (হাজার ঘন মিটার ) 

ূ ূ মণ্ড ও ূ ূ 

দিযাশ- ৃ কাঠ রা 

ৰ অন্ঠান্ বর মোট মুল্য 

স্পা 

নিমাণ কার্ষে নি ব্যব- গ্রস্ততর জালানী | উপযোগী : | মোট (হাজাব 

ূ বৎসর বিঃ কাষট। হৃচ কাষ্ঠ | কাষ্ঠ | কা্ঠ কাষ্ঠ | উৎপাদন টাক) 

হি জন চিডিনি। | 085, 21৯554 

মন ২৯,৭৯২ | ৮১৩৭ ১৩ | ১,১১,৬৬ ৭৮১ ৃ ১,৫৭)৮৯ 1১৯,৯৮১০৭ 

১৯৫৫-৫৬ ৩৩,৯৪ ূ ৭২, ূ 9২ ৯২৩৩ | ১৫,৭৬ 1 ১,৪৯,৬৫ [২৭,৬৮,৮২ 

১৯৮০০৬১। ৪৫,২৬ ৭৫৩ |. 8৭ ! ১১৩৩৫ | ২,৮১ | ১,৬৯,৪৪ 18৯,১৭,৭ 

১৯৬১-৬২ ৪২,০০৩ ১,৬$,৮৭ ৫০,১৩১৭৫ 

সম. উপরোক্ত প্রধান বনজ সম্পদ ব্যতীত ভাবতীয় অরণ্যাঞ্চল হইতে প্রচুর 
প্রধান বনজ জম্পদ্দ (11701: 1১:000069 )-ও আহত হয়। পশ্চিমবঙ্গ, 

্্রীলাম, উড়িয্যা, বিহার, মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের অরণ্য 
্লিইতে লাক্ষা পাওয়া যায়। লাক্ষা উৎপাদনে ভারতের প্রাধান্ত খুব বেশী। 
(্ীনিশ, ছাপাথানার কাজ, গ্রামোফোনের রেকর্ড প্রভৃতিজত ইহার ব্যবহার 
টির । দেশাভ্যন্তরে ইহার চাহিদা অল্প থাকায় প্রায় সমুদয় লাক্ষাই কলিকাত। 

৯৬৩ ৪৮ ৪,৬০৩ 
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বন্দর হইতে যুক্তরাঙ্া, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী ও জাপানে রানী হইয়া যায় 
হিমালয় ও আসামের পর্বতাঞ্চলে চীরপাইন বৃক্ষ হইতে ধুনা উৎপাদিত হয়। 
ইহা হইতে তার্পিন তৈলও পাওয়া যায়। কাচেব সহিত মিশাইবার ভস্ত 
এবং কাগজ, ওষধ, বানিশ ও সাবান প্রস্তুতিতে ধূনা ব্যবহৃত হয়। তামিলনাড়ু 
মহাবাষ্, ছোটনাগপুব, উন", পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি স্থ'নে প্রচুর পঠিমাণে 
হরীতকী জন্মে । উধধ ও বঞ্রনদ্রণ্য প্রস্ততিতে এবং চামডা পাকা কবিতে 
হবীতকী প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাজ্য, জার্ধানী, বেলজিয়াম, চীন, 
জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, অস্টেঁলিয়! প্রভৃতি দেখে প্রচুর হবীতকী ভারত হইতে 
বপ্তানী হয়। দাজিলিং ও নীপগিরি পর্ব তাঞ্চলের বুষ্টিবহুপ অংশে সিক্কোন। 
বৃক্ষের চাষ হয়। ইহার ছাল হইতে কুইনাইন পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ ও 
মালাবার উপকূলে প্রচুর সুপারি জন্মিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গ ও পাঞ্জাবে প্রচুব 
তালবৃক্ষ জনম । তালেব বন হইতে গুড গ্রস্তত হয়। মক অঞ্চলে খেজুর 
বৃক্ষ জন্মে । ইহা হহতে খেজুব প1গরা যায়। পশ্চিমবঙ্গ ও উপদ্বীপের বিভিন্ন 
স্থানে যে খেজুর গাছ জন্মে তাযাব রম হইতে গুড, চিনি ও তাড়ি প্রস্তুত 
হয়। উডিস্তা, ত্রিপুরা, আগাম ও পশ্চিমব্ে প্রচুব বাঁশ জন্মে । বাশ হইতে 
কাগজেব মণ্ড প্রস্তত কবা হয়। চন্দন (মহীশূব ), নানাবিধ তৈল এবং 
মূল্যবান ভেষজ দ্রবা, বেত, খস, সোলা, নিন মাছুব কাঠি, সাবাই ঘাস 
গ্রভৃতিও অবণ্যাঞ্চল হইতে সংগৃহীত হয় 

নিম্নের পরিসংখ্যান ভারতে নর অপ্রধান বনজ সম্পদের 
মূল্যগত পরিমাণ বুঝা যাইবে। 

ভারতের অপ্রধান বনজ সম্পদের মৃল্যগভ পরিমাণ 
(হাজার টাকা) 

তস্ত ও রেশম অন্তান্থ অপ্রধান 

সাল [বাশ ওবেত। সদৃশ বস্ত | গণ ওধুন!| বনজ সম্পন মোট মূল্য 
54757521272 রা 7 

১৯৫০-৫১ [ ১৫৫২,২৭ ৫২ ৪১১৯৩ | ৪,৯০১০৩ ৬ ৯২৪৮ 

১৯৫৫-৫৬ | ১,৩১,৭৮ ৪৩ ১,০১,৪১ [ ৫,৬৩,১১ ৮১০১ ৭৪ 

১৯৬৯-৬১ | ২,১৬,৯৯ ৪5 ২ ০৪,৭৮ ৬,৯৯১৭৫ ১১১২,৯৫ 

১৯৬১-৬২ | ২,৪১,৮৬ ৃ ৫৫ ২,৪০৫ ৯৩ ৭৬২,২২৭ ১২,১০৯ ৬১ ূ 

এটি জিতে উনি নিত টিটি নি লিন চিনি ভারি তনিন 

ভারতের বনজ শিল্পের অনুয্পভির কারণ ( 0:85968 ০1 198৫ 
₹81:05659 0£ 11101912 £0165:5 )-বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্বেও ' 

লিখিত কারণ বশতঃ ভারতের বনজশি্প ক্রুত উন্নতি লাভ করিতে পারিতে! 



১৩৮ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

না। (১) ভারতের বনাঞ্চলসমূহ সাধারণতঃ দুর্গম, যাতায়াতের সুব্যবস্থা 

নাই; (২) বন হইতে কাঠ আহরণ করিবার উপষোগী যানবাহনের অভাব; 
(৩) কাষ্ঠের ব্যাপক চাহিদার অভাব; (৪) এক জাতীয় বহুমংখ্যক বৃক্ষের 

একত্র সমাবেশের অভাব; (৫) উপযুক্ত বনসংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাব এবং 

(৬) কাগজ প্রস্তত করিতে মণ্ড তৈয়ারীর জন্য* নরম কাষ্ট গ্রচুর পরিমাণে 
সংগ্রহের অন্থবিধা। ভারতে বনজ সম্পদসমূতের যথাযথ ব্যবহার) শিল্পে 
ইহাদের প্রয়োগ বৃদ্ধি, এই সম্পদের স্থটু সংরক্ষণ এবং ইহাদের অর্থ নৈতিক 

ভিত্তি দু করিবার জন্য দেরাছুনে ভারতীয় বনবিজ্ঞান গবেষণাগার 
( ঢ0:65€ 76968101) [0906866 ) গবেষণ। কার্ষে ব্যাপৃত রহিয়াছে । 

প্রশ্নোত্তর 

টা ৬৬178 81৪ 06 01606 2110. 11)011606 00116016501 101688 ১ (0. ,766) 

[08501102006 01976161701 10165 168101)9 01 0136 %/0108210. 015005$ 0176 1081016 

।:0£ 00610 80০01701010 ৪010112010205. (6, 0১64) (অরণ্যের প্রতাক্ষ ও গরোক্ 

উপকারিতা! কি কি? প্রথিবীর অরণাসমূহের শ্রেণী বিভাগ সাধন ও উহাদের প্রতে]কটি বিভাগের 
বর্ণন। কর এবং উহাদের বাবহার সম্পর্কে যাহ! জান লিখ।) (পৃঃ ১২৮০১৩২) 

ৃ 2,.1107010866 006 76£101)05 0 50৫6 ৮000. 00111610118 £016505 12 0)6 0110 

| 8130 8%8221006 01067080016 06 20101680001 07655 1016808, (0. £১ ১66) 

+( প্রথিবীর যে সমস্ত অঞ্চলে কোমল কাঠ যুক্ত বৃক্ষের অরণ্য রহিয়াছে তাহাদের নাম লিখ এবং এই 
). গরপ্যাঞ্চল সমূহের ব্যবহার সম্পর্কে বিশদ আলোচনা কর । ) (পৃঃ ১৩৯০১৩২) 
8.3 0650116 006 00108] 05068 01 10165582201 17018 50008 00061 

|) 0:80] 10090101, 01৮5 ঞাঠ ৪00০000 01 0116 00168 70001006801 10019, 

1০০৪৪ 096 010016105০1 [20061 056 0£ 10165 0:00000 ০0৫ 17018. (0. ছ. 

6, %67, [নু 4, 65), (আঞ্চলিক অবস্থান সহ ছারতের প্রধান প্রধান অরণ্য সংস্থানের বর্ণনা 
ভারতের বনজ সম্পদ্দের বিবরণ লিখ ।) (পৃঃ ১৩২-১৩৪, ১৩৫-১৩৮) 

স-্.4, 8106 005 ০0০070168 10616 0100106] 11700505 1788 ৫৫6101980, £15777£ 

728880125 207 5000 06561001009, 4150 5500108165 006 0158601 ৪৫6 9 (86 

0৫5৪০ 10 10119, (পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে কাঠ শিল্প প্রসার লান্ভ করিয়াছে তাহাদের 
কী লিখ এবং উ সমন্ত দেশে এই শিল্প প্রসারের কারপসমূহ উল্লেখ কর। এই শিল্প মঞপর্কে 
রঃ তের বর্তমান অবস্থাও নির্দেশ কর |) (চ. 5,161) (পৃঃ ১২৯, ১৩১-১৩২, ১৩৫৭১৩৬ ) 
রঃ (156 006 010818066080158 06 60086010181 10106518 200. 1060067 । 07612 

8০:০7: ০০০০৮, 09. 0-166) (নিরক্ষীয় অরখ্োর বৈশিষ্টাসমূহ লিখ এবং ধঅরণ) 
তপ্রার্ত গুরুত্বপূর্ণ জব্যাদির উল্লেখ কর। ) (পৃঃ ১৩১, ১২৮১৯) 



স্মষ্টম অধ্যায় 
খনিজভ্রব্য ও শক্তি সম্পদ 

€ 11017061515 200 1১০%/০: 795070068 ) 

খনিজ (113067:518)-ম্বভাবতঃ একই উপাদানে গঠিত বা সামান্ 
পরিবত্তিত যে সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়াজাত যৌগিক পদার্থ শিলাস্তরে 
দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগকে খনিজ বলে। যেমন-_-কয়লা, খনিজ তৈল 
ইত্যাদি । খনিল্জ মাজ্জই যে খনি হইতে খনন করিয়া বাহির করিতে হয় এমন 

নহে, কখন কখন ইহা ভূমির উপরিভাগেও পাওয়া যায়_-যেমন, বর্ণ, লৌহ 
প্রভৃতি । 

খনিজ দ্রব্য ও খনিজ শিল্পের বৈশিষ্ট্য (ঢ686765 01101767218 
8190 17711717% )__খনিজ শিল্পের কতকগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইয়া 
থাকে । প্রথমতঃ, খনিজ পদার্থের জন্ম অতীতে ভূসংস্থানের উপর নির্ভরশীল, 
মানুষের আয়ন্তাধীন নহে । অতীতের ভূসংস্থানের উপর নির্ভরশীল বলিয়া 
খনিজ সম্পদ পৃথিবীর সর্বত্র সমভাবে বর্টিত নহে | উদাহরণস্বরূপ বল] যাইতে 

পারে যে পৃথিবীর ৯*% নিকেল আসে ক্যানাডার অণ্টেরিও রাজ্য হইতে এবং 
পটাশের প্রায় সমস্ত অংশই আসে ফ্রান্স ও জার্মানী হইতে । অন্তান্থ খনিজ, 
দ্রব্যের ক্ষেজ্রেও অনুরূপ অবস্থাই পরিলক্ষিত হয়। দ্বিভীয়ন্তঃ) খনি সম্পদের 
পরিমাণ একাত্ত লীমাবন্ধ এবং ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে ইহা ভ্রুত 
নি:শেষ হইয়া যায়। ইহার পরিমাণ সীমাবদ্ধ বঙিয় প্রত্যেক দেশই আধিক 
দিক হইতে গুরুত্বপুর্ণ খনিজ সম্পদের জন্ত অধিকসংখ্যক খনির উপর অধিকার 
স্থাপনে সচেষ্ট হয়! ভৃততীয়তঃ, ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে খনিজ সম্পদের নিঃশেষ 
এবং অঞ্চলবিশেষের সহিত ইহার অবিচ্ছেগ্য সংযোগ হেতু খনিজ দ্রব্যের ন্যায় 
অপর কোন সম্পদই বিশ্বের রাজনীতিকে এত অধিক গ্রভাবান্বিত করিতে 
পারে নাই। উদ্দাহরণস্বরূপ মধ্যপ্রাচোর তৈল-সম্পর্দ এবং লোরেনের লৌহ 
আকরিক সম্পদের অধিকার লইয়। জাতিতে জাতিতে বিরোধের কথা উল্লেখ 
করা যাইতে পারে । : চত্ভুর্থভ$, খনি যতই নিঃশেষ হইতে থাকে উহা হইতে 
খনিজ দ্রবোদ্ধ উত্তোনুন-ব্যপ্নও ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ম্যাগ" 
উৎ্পাদদের বিধি (14 0£101701015076 050৪1)8 ) কৃষিকারধের পক্ষে 

যেরূপ প্রয়োজা খনিজ শিল্পের পক্ষেও তদ্রুপ প্রযোজা হইয়া! থাকে । পঞ্চজত$ 
একবার ব্াবহারেই অঙ্গিকাংশ খদিত সম্পদ নিঃশের হইয়া! যায়, যেরণ কয়লা, 
খনিজ. তৈল প্রভৃতি £ তবে কয়েকটি খনিজ সম্পদ, যেরূপ তা, শবর্প একবার 



১৪ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

ব্যবহারেই নিঃশেধিত হয় না ব্ললিয়া ইহাদিগকে একাধিকবার ব্যবহার কর! 
যাইতে পাবে। যষ্ঠতঃ) খনিজ সম্প্রদের প্রলোভন এবং উহাদের আঞ্চলিক 
অবস্থিতি মানুষকে প্রতিকূল পবিবেশযুক্ত অঞ্চলেও উপনিবেশ স্থাপনে উদ্দদ্ 
করে। নাইট্রেট সম্পদের জন্য চিলিৰ আটাকাম] মক অঞ্চলে এবং স্বর্ণের জন্চ 
অস্টেপিয়র মরু অঞ্চলে লোকবসতি ইহাঁরই উল্লেখযোগ্য দৃষ্টাস্তত্বকূপ , এবং 
সগ্তমতঃ প্রতিকূল পবিবেশযুক্ত অঞ্চলে খনিসমৃহ একবাব নিঃশেষ হইয়। 
গেলে খনিব শ্রমিকেব। অপব কোন খনিব সন্ধানে অন্থস্থানে চলিয়া যাইতে 
বাধা হয়; ফলে খনিজ সম্পদেব আহরণ বহুক্ষেত্রে মানুষকে যাধাবব-বুতি 
অবলম্বন কবিতে বাধ্য কবে। 

খনিজ দ্রব্ের শ্রেণীবিভাগ (015951£70561075 0 27217761815 )-_ 
শিল্প ও বাণিজ্যে যে সমস্ত খনিজ দ্রব্য প্রতিনিয়তই ব্যবহৃত হইতেছে 
তাহাদিগকে সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত কবা যায় ঃ--(১) ধাতব 
খনিজ (256651110 101061815)_ইহাদের আবার চারিটি উপবিভাগ 
রহিয়াছে £-(ক) মূলাবান ধাতব খনিজ (0:5010105 77166915)_-দ্বর্ণ, রৌপা, 
প্লাটিনাম , (খ) লৌহগীয় ধাতব খনিজ (£57:0143 16615 )-লৌহ ১ (গ) 
অলৌহবগাঁয় (00126210005 0026515) ধাতব খনিজ-_তাঅ, দস্তা, সীলক, রাং, 

আযালুমিনিয়াম গ্রভৃতি , (ঘ) লৌহসংকব ধাতব খনিজ (65::0-৪11955)-- 
ম্যাঙ্গানীজ, টাংস্টেন, ক্রোমিমাম, নিকেল, মলিবডেনাম, ত্যানেডিয়াম প্রভৃতি | 
(২) ধাতব খনিজ (5073-099691110 7011)61819)_-ইহাদের আবার তিনটি 

উপবিভাগ রহিয়াছে £--(ক) স্থাপত্য-শিল্পে ব্যবহৃত খনিজ (90:8০০০16] 
201061515 ), যেমন, আযাস্বেস্টস্, আযাসফান্ট, জিপলাম প্রন্ভৃতি , (খ) রসায়ন 
শিল্পে ব্যবহৃত খনিজ (০1162091091 271767815, যেমন গন্ধক, লবণ, পট?শ 
প্রভৃতি, এবং (গ) বিবিধ কার্ধে বাবনৃত খনিজ (031506112776005 12717721815), 

যেমন অভ্র, গ্রাফ।ইট, বত প্রভৃতি; (৩) খনিজ জালানী (1061 17719619819) 

_-কমুলা, খনিজ তৈল ইত্যার্দি। 

কস্তেকুটি উল্লেশখস্মোগ্য খনিজসম্পদ 

(১) লৌহবর্গায় খনিজ 
লৌহ (1012 ) 

লৌহ আকরিক (6০00 ০:6 )- নানাবিধ আকরিকূ হইতে লৌহ পাওয়। 

খায়। উহাদের মধ্যে নিক্নলিখিত চারিটি আকরিকই বিশেষ উল্লেবযোগ্য। 
(১) ম্যাগনেটাইট (কষ্ণবর্ণ), ইহাতে প্রায় ৭২% লৌহ্ '্থাকেণ। (২) 

হেমাটাইট (রক্তবর্ণ ), ইহাতে প্রান ৭০% লৌহ থাকে । (৩) লিমোনাইট 
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(পীতাভ বাদামীবর্ণ, ইহাতে প্রাক ৬০% জ্ৌহ থাঁকে। (৪) জিডেরাইট 
(বাদামী ও ধূসব বর্ণ) ইহাতে প্রায় ৪৮ লৌহ থাকে । লৌহেব সহিত যে 
সমন্ত বস্তব মিএণ থাকে উহাদের প্রভাবেও অনেক ক্ষেত্রে লৌহের গুণচগুণ 

নির্ধাবিত হয়। ফলফবাসের লহযোগে ষেমন পৌহ ভঙ্গুব হইমা উঠে, তেমনই 
সামান্য ম্যাঙ্গানীজ বা ক্রোমিয়ামেব সহযোগে লৌহের উৎকর্ষ বুদ্ধি পায়। 
পৃথিবীর কোন অঞ্চলে উৎপাদিত লৌহ আকরিকের গুরুত্ব নির্ভর কবে ইহার 
অন্তর্গত লৌহ ভাঁগেব পরিমাণেব আধিক্য, খননের সহক্সাধ্যতা ও স্থলভতা, 
পবিবহন ব্যবস্থার গ্লবিধা এবং সংকর ধাতু ও শক্তি সম্পদ সববরাহেব প্রাচুষেব 
উপব। 

লৌহের ব্যবহার (77925 ০ 1107) 012 )- লৌহ আকব হইতে প্রস্তুত 

ইম্পান্ যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, রেলএপ্িন, বেললাহন, রেলের বগী, বেল্বে 
চাকা, জাহাজ, মোটব গ।ভী, দেশবন্মীব প্রয়োজনীয় সাজসরগাম প্রভৃতি 
নানাবিধ কাষে ব্যবস্ৃত হয়। বস্ততঃ, আধুণিক শিল্প, কৃষি, পরিবহন ও 

দেখবক্ষাব ব্যবস্থা লৌহ ও ইম্পাততেৰ উপব একাস্তভাবে নির্ভবশীল। 
প্রধান প্রধান লৌহ আকরিক উৎপাদক অঞ্চল (71170751102 

016 190000176 0081)153)- (ক) উত্তর আমেরিকা -_যুক্জরা্ পৃথিবীব 

৩০%-এরও অধিক লৌহ উৎপাদন করে । যুক্তরাষ্ট্রেব হ্রদ অঞ্চলেই সর্বাপেক্ষা 
সমৃদ্ধ লৌহক্ষেত্রসমূহ অবস্থিত। এত্দঞ্চলের আকবিক লৌহ প্রধানতঃ 
(১) মিনেসোটার (৭০9) অন্তর্গত মেসাবি, ভাবমিলিয়ন ওকুইনাখনিসমূহ এবং 
(২) মিচিগানের (৩০%১)) অন্তর্গত মারকোয়েট, মেনোমিনি ও গোগোবিক 

অঞ্চল-_-এই দুইটি অঞ্চল হইতেই পাওয়া যায়। এতদঞ্চলের আকরিক প্রধানতঃ 
উতকুষ্ট শ্রেণীর হেমাটাইট বগাঁয়। হুদ অঞ্চলের আকরিক-লৌহ হুদ-পথে 
মিচিগান ও ইরি হ্রদ-সংলগ্ন লৌহ ও ইম্পাত কেন্দ্রসমূহে এবং পিটস্বার্গের 
লৌহ ও ইম্পাত ফেন্দ্রে ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে দক্ষিণ 
আপালাচিয়ান কয়লাঁখনির অন্তর্গত আল!বাম। রাজে;ও লৌহ আকরিত হয়। 
আলাবামার লৌহ আকুরিক উচ্চশ্রেণীর না হইলেও উহা হইতে সস্তায় ইস্পাত 
প্রস্তুত করা যায়। উইসকনসিন, নিউইয়র্ক, পেনসিলভ্যানিয়! এবং রকি 
পর্বতাঞ্চলেও সামান্ঘ পরিমাণ লৌহ আকরিত হয়। যথেষ্ট উৎপাদন সত্বেও 
যুক্তরাষ্ট্র হইডেন, স্পেন প্রভৃতি দেশ হইতে আক্ষরিক আমদানী করিয়া 
থাকে ।; ক্যান্গাড। ( অপ্টেরিও, আলবার্টা, স্তাসকাচুয়ান, রকি পর্বতাঞ্চল, 
নোভাক্কোপিয়া ও নিষ্ফাউও্তর্যাওড ) ও মেক্সিকোতে সামান্য পরিমাণে লোম 
আকরিক পাওয়া! হযে । 
খে) ইউরাপি--ইউরোগীয় দেশগুলির মধ্যে লৌহ খাকরিক উৎপাগনে 
গ্রশ্থম এবং সমগ্র-পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে জ্রাম্স। ফ্রাঙ্দের 
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লোরেন, নর্ধাপ্ডি, ব্রিটানী এবং পীরেনীজ পর্বতাঞ্চলে প্রচুর লৌহ ক্গাকরিক 
পাওয়া যায়। তবে ইহাদের মধ্যে লোৌরেনের লৌহখনিই বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । লোরেনের লৌহ আকরিক নিরুষ্ট শ্রেণীর 'লিমোনাইট বগীঁয়। 
জার্মানীর সিজারল্যাণ্ড, ভোজেলস্বার্গ, পাইন ও স্তালজিটার খনিতে লৌহ 
আকরিক পাওয়া যায়। জার্মানীর লৌহ আকরিক নিয়শ্রেণীর এবং উৎপাদনের 
পরিমাণ স্থানীয় চাহিদ। মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। সেই কারণে ফ্রান্স ও 
স্থইডেন হইতে জার্মানী তাহার প্রয়োজনীয় লৌহ আকরিকের অধিকাংশই 
আমদানী করিয়া থাকে। যুক্তরাজ্যের অধিকাংশ লৌহ প্রধানতঃ দুইটি 
অঞ্চল হইতেই আকরিত হয়--(১) নর্দাম্পটনশায়ার, লিংকনশায়ার ও উত্তর 
ইয়র্কশায়ারের অন্তর্ুত্ত ক্লীভল্যাণ্ড অঞ্চলের খনিসমৃহ হইতে-_-এতদঞ্চলের 
লৌহ আকরিক নিকষ শ্রেণীর ; এবং (২) কাম্বারল্যাণ্ড ও উত্তর গ্যাঙ্বাশায়াবের 
খনিসমূহ তইতে। এতদঞ্চলের আকরিক উচ্চশ্রেণীর হেমাটাইট বগীঁয়। 
দেশাভ্যন্তরে আকরিকের উৎপাদন যথেষ্ট নহে বলিয়! স্পেন, আলজেবিয়া, 
সিয়েরা লিওন, স্থইডেন প্রভৃতি দেশ হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ আকরিক 
আমদানী করিতে হয়। সুইডেনের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে প্রচুর উচ্চশ্রেণীর 
(মাগনেটাইট ) লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। উত্তরাঞ্চলে কিরুনাভারা 
ও গেলিভার! লৌহখনি এবং মধ্যাঞ্চলের ডেনেমোরা লৌহখনি জগছিখ্যাত। 
কয়লার অভাব হেতু সুইডেনের আকরিক লৌহের অধিকাংশই নার্ভিক বন্দর 
দিয়! বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। দঃ সুইডেনের কোপাবার্গ অঞ্চলেও লৌহ 
আকরিত হয়। লরওয়ের উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলে প্রচুর লৌহ আকরিক 
পাওয়া যায়। স্পেনের বিস্কে উপসাগর সন্নিহিত শ্তানটানডার এবং বিলবাও 
প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎকষ্ট শ্রেণীর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। 
দক্ষিণে আলমেরিয়ার চতুর্দিকে লৌহ আকরিকের খনি রুহিয়াছে। 
স্পেনের অধিকাংশ লৌহ আকরিক গ্রেটব্রিটেন, ইতালা ও জার্মানীতে 
রপ্তানী হইয়া থাকে। পৃথিবীর মোট লৌহ আকরিক উৎপাদনের মাত্র 
২ ভাগ ইতালী উৎপাদন করে। এলব! স্বীপেই ইতালীর অধিকাংশ লোঁহ 
'আকরিক উৎপন্ন হয়। বেলজিয়াম ও জুক্নমবুর্গ প্রচুর পরিমাণে উৎকই 
শ্রেণীর লৌহ আকরিক উৎপাদন ও রপ্তানী করে। চেকোঙ্গোভাকিয়া, 
গোন্যাও, অগ্রিয়া, হুইজারল্যাণ্ এবং যুগোক্সাডিয়া লৌহ আকরিকের অন্যান্য 
উৎপাদক অঞ্চল। টা. 
, গে) পোভিয়েট রাষ্্র-বর্তমানে লৌহ আকরিক উৎপাদনে লোভিয়েট 
রাষ্ট্র পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। ইউয়োরীয় রুশিয়ান় অন্তর্গত 
(১). ইউক্রেনের ক্রিভয়রগ, (২) ইউরালের ম্যাগ্নিটোগন্ঃ (৩) কোলা 
উপদ্বীপ, (৪) মার্মানক্ক উপদ্বীপ, এবং (৫) দক্ষিণ ইতউন্মালের ও অঞ্চলে 
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'আকরিক লৌহ উত্তোলিত হয়। এশীয় রুশিয়ার অন্তর্গত (১) কুর্কও 

(২) কুজবাঁজ অঞ্চলেও আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। 

(ঘ) এশিয়া-_-সমগ্র এশিয়া! মহাদেশ পৃথিবীর ৭% লৌহ উৎপাদন করৈ। 
ভারতের অন্তর্গত উডিষ্যার বোনাই, কেওনঝড, এবং মযুবভগঞ্জের লৌহখনি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মধ্য প্রদেশ, তামিলনাড়ু ও মহীশুবে লৌহখনি রহিয়াছে। 
ভারতের লৌহ আকরিক উৎকৃষ্ট হেমাটাইট বর্গাঁয় এবং সঞ্চিত লৌহ আক- 
বিকেব পরিমাণের দিক হইতে ভাবত যুক্তরাষ্ট্রের গ্রতিছন্দী। উত্তর ও দক্ষিণ 
চীনের বিভিন্ন অংশে বিক্ষি্ অবস্থায় বু লৌহখনি রহিয়াছে। ইয়াংসি 
উপত্যকা এবং সাংটাং উপদ্বীপই প্রধান লৌহ উৎপাদন কেন্ত্র। হননথর পুব 
উপকূলেব মেনিন খনি এবং হোক্কাইডোর মোরোরান খনি হইতে জাপানের 

অধিকাংশ লৌহ আকরিক স*গৃহীত হয়। জাপানের লৌহ অতি নিব 
শ্রেণীব। কোরিয়া ও ফরমোসাতেও সামান্ত লৌহ পাওয়া! যায়। 
মাঞ্চুরিয়ার লৌহ-ক্ষেত্রসমূহ মুক্দেনের দক্ষিগাংশে অবস্থিত। মালয় ও 
ফিলিপাইন ঘ্বীপপুঞ্জেও লৌহ উত্তোলিত হয়। পাকিস্তানে লৌহের খনি নাই 
বলিলেই চলে । 

($) আফ্রিক।--উত্তর আফ্রিকাব মবক্কো, আলজেবিয়া এবং টিউনিস 
অঞ্চলে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মেলনে খনিজ লৌহ পাওয়া যায়। এই সমস্ত 
খনিঙ্গ লৌহ ইউরোপীয় দেশসমূহে রপ্তানী হয়। পশ্চিম আফ্িকার অন্তর্গত 
পিয়েবালিওন-এ লৌহ আকবিক উৎপাদনের পরিমাণ দিন দিনই বৃদ্ধি 
পাইতেছে। 

(চ) অস্ট্রেলিয়-_সিভনীব সন্নিহিত প্রদেশে সামান্ত পরিমাণে লৌহ 
পাওয়া যায়। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার অইরন নব (11019 1070৮) নামক অঞ্চলের 

লৌহ আকরিক অতিশয় উচ্চশ্রেণীর। 

(ছ) দক্ষিণ আমেরিকা_ ব্রাজিল ও চিলিতে অনেক লৌহখনি 
রহিয়াছে বলিয়! অনুয়িত হয়। চিলির টফো খনি হইতে মাকিন কোম্পানীর 

তত্বাবধানে যথেষ্ট খনিজ লৌহ উত্তোলিত হইত্ডেছে। 

বাণিজ্য-_খনিজ লৌহের বহির্বাণিজ্য ব্যাপক। ফ্রান্স, সুইডেন, লুক্সেম- 
বুর্গ, স্পেন, উত্তর আফ্রিকা, মালয়, চীন, মাঞ্ু্িয়া, কোরিয়া, ফিলিপাইন 
্বীপগুঙ এবং চিলি গ্রচুর পরিমাণে খনিজ লৌহ রপ্তানী করে এবং যুক্তরাজ্য, 
জার্মানী, বেলজিয়াম, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র অধিক পরিমাণে আকরিক লৌহ 
বসামদানী করে ্ 
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(২) আনলীহবর্গায় খনিজ 
. ভাজ (€0012196:) 

২, তাজ্স আকরিক (00926: 0:০)-আকরিক তার সাধাবণতঃ আগ্নেয় 
এবং রূপান্তরিত শিলান্তরে নানাবিধ দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। 
রাসায়নিক দ্রব্যাদি মিশ্রিত জলের মধো আকরিক তাত্চুর্ণকে ঢালিয়া দিয় 
আকরিকের সহিত মিশ্রিত অন্তান্ দ্রব্যাদি ভাসাইয়। পথক করা হয়। 
এইভাঁবে তা আকরিকের মধ্যে ধাতব তারের পবিমাণ বুদ্ধি পাইলে উহাকে 
'রিভারবিরেট পীসচুললীতে (0২6৮০1106191015 £010206) উত্তপ্ত করিয়া এবং 

পরে নানাবিধ প্রক্রিয়ায় শোধন কবিফ্া তাতে পরিণত করা হয়। 

তাজ্ের ব্যবহার (00598 ০£ ০010161: )--উত্তম বিছ্যুৎ্বাঁহী বলিয়া 
বর্তমানে বৈছ্যতিক শিল্লেই তাম্র সবাধিক ব্যবহৃত হইতেছে । অলঙ্করণে, 

মুদ্রণ শিল্পে, চোলাই করিবার যন্ত্রপাতি নির্মাণে, রং ও পত্ঙ্গ-ব্ধ্িবংসী ওষধ 
তৈয়ারীর জন্যও যথ্ষ্টে তা ব্যবহৃত হয়। তাযের সঠিত দস্তা মিশাইয় 
পিতল।; নিকেল মিশাইয়। জার্মান মিলভার ১ রাং মিশাইয়] ত্রোগ্ত এবং 
পিতলের সহিত রাং মিশাইয়! কাসা প্রস্তত হয়। 

আঞ্চলিক বণ্টন (:5%107081 0150:199602)-_ উত্তর আমেরিকা__ 
তাস উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। এতদঞ্চলে 
পৃথিবীর প্রায় £ অংশ তাঅ আকরিত হইয়| থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের পুরাতন 
তাত্রক্ষেত্রগুলি মিচিগান রাজ্যের অন্তরভূন্ত, তবে খনিগুলি স্থানে স্থানে অতিশয় 
গভীর হওয়ায় উহা] হইতে আকরিক উত্তোলনের ব্যয় অধিক | বর্তমানে রকি 
পবতাঞ্চলের-_-(১) আরিজোন1 (বিসবি, জেরোম এবং গপ্লোব-মিয়ামি খনি ) 
(২) উটাহ্ (বিংহাম খনি) (৩) মণ্টানা (বাট অঞ্চলের খনি) এবং (৪) নেভাড।| 

( এলি খনি )--এই চারিটি স্থানেই প্রধানতঃ তাত আকরিত হইয়! থাকে। 
ইহাদের মধ্যে আবার আরিজোনার উৎপাদন সর্বাধিক। ক্যানাডার আকরিক 
তায্রের উৎপাদনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অণ্টেরিও প্রদেশের সাভবেরী 
অঞ্চল, কুইবেক প্রদেশের নোরাণ্ডা অঞ্চল, ব্রিটিশ কলম্দিয়ার স্বীনা, টেলক্রীক 
ও ভ্যানকুভার অঞ্চল এবং রকিপর্বতান্তর্গত আলবেনি অঞ্চলে তাঅ আকরিত 
হয়। ক্যানাভাক্ পৃথিবীর প্রায় & অংশ তা উৎপন্ন হয়। মেকিকোর 
ক্যানানীয়! ও সোনার। অঞ্চলেও সামান্য পরিমাণে তাঅ আকরিত হয়। 

দক্ষিণ আমেরিক1-__চিলি তার উৎপাদনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় (পৃথিবীর 
প্রায় ২০% ) এবং তার রধানীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। চিলির তাত 
মধ্যভাগের মরু অঞ্চলের অন্তর্গত চুকুইকামাট! ও পেক্রোরিলোস্ খনিসমূহ 
হইতেই আকরিত হয়। তবে এতদঞ্চলের তার আকরিক নিকষ শ্রেণীর এবং 
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মরু অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় আকরিক উত্তোলনও কষ্টসাধ্য । চিলির 
দক্ষিণাংশে অবস্থিত ব্র্যাডেন খনি হইতেও তার আকরিত হয়। 

আক্রিকা_আফ্রিকার কঙ্গো রাজ্য হইত্তে উঃ রোডেখিয়! পর্যস্ত বিস্তৃত 
অতিবুহত তাঅ বলয়টিতে গ্র্চুর তার আকরিক সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া 
ভূতত্ববিদ্রা অনুমান করেন। কাটাঙ্গা অঞ্চলের তাত্র উৎকৃষ্ট এবং উঃ রোডে- 
শিয়ার তার নিরুষ্ট শ্রেণীর । কাঁটাঙ্গা অঞ্চলের পাগ্ডায় এবং উঃ রোডেশিয়ার 
রোয়ান এযার্টিলোপ ও নৃকানা অঞ্চলে তা শোধনাগার রহিয়াছে । এতদঞ্চল 
হইতে অধিকাংশ তা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হইয়া] যায়। 

রুশিয়।__রুশিয়ার ইউরাল পর্বতাঞ্চলে প্রচুর তাত্র আকরিত হয়। সম্প্রতি 
কাজাকন্তান, বলখান হুদ অঞ্চল, উজবেকিস্তান এবং আর্মেনিয়াতেও প্রচুর তার 
আাকরিত হইতেছে । আরল সাগরের উত্তর উপকুলাঞ্চল ব্যাপিয়া পৃথিবীর 
একটি অতি সমুদ্ধ তাম্রখনি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

২৭ নং চিন্ত্র-কয়েকটি উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদের বণ্টন 

এশিয়া -এশিয়ার অন্তর্গত জাপান তার উৎপাদনে পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান 
অধিকার করে. জাপানের এসিও, বেসি, কোসাকো হিতাচী ও সাগানোসাকি 

অঞ্চলে গ্রচুর তাত্র পাওয়া যায়। ওসাক] জাপানের শ্রেষ্ঠ তাশোধন কেন্ত্র। 

ভারতের ছোটনাগপুক্ের অন্তর্গত মোসাবানিতে তাত আকরিত হয় এবং 

মৌভাগ্ারে পরিশোধিত হয় । ' 

জন্ট্রেলিয়া__কুইন্সল্যাণ্ডের ক্লনকারী ও মর্গান পর্বতাঞ্চলে তা আকরিত 
হয়। 

ইউরোপ-_ইউট্রোপ তামসম্পদে অতি দরিদ্র, তবে বেলজিয়াম, জার্ধানী 
ও ব্রিটেনে সামান্ত পরিমাণে তাত আকরিত হয়। 

বাণিজ্য (3:8০) যুক্তরাজ্য পৃথিবীর প্রধান তাত্র আমদানীকারক 

দেশ) জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান প্রভৃতি দেশও তার আমদানী করে। 

রপ্তানী কার্ধে আবাক্রিক। ও 'আস্টেলি। বিশেষ উলেখষোগা। 

১৬ 
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হা লাং (710) 

রাংখআকরিক (3. ০:6)--পৃথিবীব অধিকাংশ বাংই ক্যালিটেরাইট 
(08559061106), স্ট্যানাইট (962190166), মিলিনড্রাইট (00511001105) এবং 

ফ্যাঙ্কাইট (ঢ1910010616) আকবিক হইতে নিফাশিত হয়। বাং মৌলিক শিলা 
হইতে অতি অল্প পবিমাণেই আকরিত হইয়া থাকে । 

রাংসএর ব্যবহার (00595 ০ (72)-_-সহজে কলঙ্ক ধরে না বলিয়া লৌহের 
পাতে রাং-এর প্রলেপ দিয়! গুহেব ছাদের “টিন” পেট্রোল তৈলেব টিশ ও 
প্যাকিং বাক্স নিমিত হয়। সীসকের পাতলা পাতেব উপর রাং-এর প্রলেপ 
দিয়া িগারেট ও চকোলেট মুডিবার রূপালি কাগজ প্রস্তত হয়। বাং-এর 
সহিত তার মিশ্রিত করিয়। ব্রোঞ্জ, ও পিতল মিশ্রিত করিয়া কাস। প্রস্তুত হয়। 

আঞ্চলিক বণ্টন (8.28£079] 01560000017) পৃথিবীর অধিকাংশ 

রাং (প্রায় ৭* ভাগ) দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার অস্তর্গ ত মালয় (পেরাক, সেলাঙ্গাব, 
পাহাঙ্, নেগ্রিসেশ্ষিলন, জোহোব, কেড।, কেলাণ্টন, পেবলিস, ও ত্রেঙ্গন্ধ অঞ্চল), 
ব্র্মদেশ (মৌচি, ট্যাভয় ও কারাবুবি অঞ্চল), ইন্দোনেশিয়া (বাংকা, বিলিটন, 
নুমাত্রা ও সিংকেপ অঞ্চল ), শাম (পাকেট-দ্বীপ অঞ্চল )ও চীন (ইউনান 
মালভূমি ও কোয়াংসি অঞ্চল) দেশে পাওয়া যায় । মালয় উপদ্বীপ হইতে 
পৃথিবীর অর্ধেকে রও অধিক রাং সবববাহ হয়। ইহা ছাভা দঃ আমেরিকার 
বলিভিয়া ও পেরু, আফ্রিকার নাইজেরিয়া ও কে; অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য 
( কর্ণওয়াল ), জার্মানী, পতুগাল, রুশিয়া (লেনিনোগন্কও ওলোভায়ানায়া 
অঞ্চল) প্রভৃতি দেশেও রাং উত্পন্ন হয়। যাতায়াতের অন্থবিধার জন্য 

বলিভিয়ার রাং সম্পদকে ঠিকমত কার্ষে নিযুক্ত করা যাইতেছে না, কাবণ 
বলিভিয়ার রাং-এর খনিগুলি প্রায় ১৬০০* ফিটের উর্ধে পর্বতাঞ্চলে অবস্থিত । 

বাণিজ্য (79৫) যুক্তরাষ্্র সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে রাং আমদানী 
করে। ইংল্যাণ্ড, হল্যাঁও, ফ্রান্স, ইত।লী ও জার্মানী অন্তান্ত বাং আমদানীকারক 
,দেশ। মালয়, ব্রহ্মদেশ, শ্তাম ও ইন্দোনেশিয়! প্রধান প্রধান রপ্টানীকারক দেশ। 

জীঙক (1.680) 

লীগক আকরিক (1.9 ০৪ )-_সীসকের প্রধান আকরিক হইল 
শাটালেন। ( 081619 ) বা লেড সালফাইড (1,680 90101)106 )। ইহ] 

সাধারণতঃ দস্তা ও রৌপ্যের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। 

লীমকের ব্যবহার (0059৪ ০£1680)-__গ্যাস, জল ও ন্দমা প্রভৃতির নল 

নির্মাণ, মুত্রণ শিল্প, মুদ্রলেখ যন্ত্র, মোটর শিল্প, বিমান শিল্প, তডিৎকোষ নির্মাণ 
প্রভৃতি কার্ধে সীলক বুল পরিমাণে ব্যবত হয়। রং তৈয়ারী, কাচ শিল্প, 
বন্দুকের গুলি তৈয়ারী, সঙ্গীতের যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্র্ৃতি কার্ধ ও মৃৎপান্র 

উজ্জ্ করিবার জগ্য সীপকের ব্যবহার দিনদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। 
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আঞ্চলিক বণ্টন ( 86$1078] 03907150607 )_যুক্তরাষ্ট্ পৃথিবীর 

প্রায় এক-চতুর্থাংশ সীসক উৎপাদন করে। যুক্তরাষ্ট্রে সীনক আকরিত হয় 
প্রধানত: তিনটি অঞ্চলে দক্ষিণ-পশ্চিম মিশোৌবী, জোপলিন অঞ্চল এবং 
মণ্টানার সীমান্তে অবস্থিত ইডাহোতে। মেক্সিকো ( চিহুয়াছয়। ও শান লুই 
পোটোপি অঞ্চল) ক্যানাড (ব্রিটিশ কলক্ষিয়ার কুটেনে অঞ্চল, অন্টেরিও, 
কুইবেক, নোভাস্কোশিয়া ও ইযুকন বাজ্য ), অস্ট্রেলিয়ার নিউ লাউথ ওয়েলস 

ও কুইনস্ল্যাও, যুগ্োঙ্গীভিয়া, পঃ জানা নী, রুশিয়। (ককেশাস, কাজাকস্তান 
ও পুর্বনাইবেরিয়া ), ইতালী, স্পেন, লুইডেন, যুক্তরাজ্য, জাপান, 

ব্রে্ধদেশ (শান রাজ্যের বড়ুইন খনিসমূহ) প্রভৃতি অঞ্চলেও সীসক পাওয়া 
যায়। 

আযালুমিনিয়াম (41072175101 ) 

আযলুমিনিয়াম আকরিক (41520701520 005 )-_প্রধানতঃ বজ্সাইট 
€(92085106 ) ও ক্রায়োলাইট (00110 ) আকরিক হইতে আযলুমিশিয়াম 

নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। বক্সাইটকে চূর্ণ করিয়। উহার সহিত কিঞ্চিৎ ক্রায়ো- 
লাইট মিশ্রিত কবিয়! পৰে এ মিশ্রিত খনিজের মধ্য দিয়! বিদ্যুৎ পরিচালিত 
করিলে আ্যালুমিনিয়াম পৃথক হইয়া তরল অবস্থায় খণাত্মক দণ্ডে সঞ্চিত হয়। 
পরিশেষে এ তরল আযালুমিনিয়াম হইতে পিও, পাত, ভাব প্রভৃতি প্রস্তুত করা 
হুয়। আকবিক হইতে আযালুমিনিয়াম নিফাশন করিতে হইলে প্রচুর উত্তাপের 
প্রয়োজন হয়। সেই কাবণে যে সমস্ত দেশে পর্যাঞ্ড ও স্থলভ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন 
হয় সেই সমস্তদেশেই আকরিক হইতে আলুমিনিয়াম নিষ্বাশিত হইয়া থাকে । 

বক্সাইট উৎপাদনে ফ্রান্স ( আল্লস্ পর্বতান্তর্গত স্তাভয় অঞ্চলের খনিসমৃহই 
প্রধান ), হাঙ্গেরী, যুগোশ্রাভিয়, স্রিনাম, গিয়ানা, রুশিয়। (ইউরাল এবং 
€লেনিনগ্রাদ সন্নিহিত বক্সিটোগর্ক অঞ্চল) এবং যুক্তরাষ্ট্র উল্লেখযোগ্য স্থান 
অধিকার করে। ক্রায়োলাইট উৎপাদনে গ্রীনল্যাণ্ডের স্থান সর্বোচ্চে | 

আ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার (05০9 ০0£ 10125111015 )--শক্ত অথচ 

হান্ক! হওয়ায় বিমানপোত, মোটর গাড়ী, জাহাজ, রেলগাড়ীর কামর! প্রভৃতি 
নির্ধাণ করিবার জন্ত আরালুমিনিয়াম প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। গৃছের 
*মাসবাবপত্র, ঠতৈজসপন্্র, বৈজ্ঞানিক ও বৈছ্যাতিক যন্ত্রপাতি, অক্ত্রশত্র, রং, 
আতসবাজী প্রভৃতি প্রস্তনভ করিতে আলুমিনিয়ামের ব্যবহার দিন দিনই বৃদ্ধি 
পাইতেছে। 

আঞ্চপিক বণ্টন ( 8181009] 015611986100 )- যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, 
ক্যানাডা ফ্রার্চ, নরওয়ে, রুশিয়1, ইতালী, স্থইজারল্যাণ্ড, যুক্তরাজ্য, এবং 

'অন্তান্ত দেশে আকরিক হইতে আযালুমিনিয়াম নিষ্কাশিত হয়। ভারতের 

বাক্ষিণাত্য ও ছোটনাগণুর অঞ্চলে প্রচুর বক্সাইট ভূগর্ডে নিহিত রহিয়াছে। 



১৪৮ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

ভারতের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন বুদ্ধি পাইলে আযলুমিনিয়াম উৎপাদন বল 
পরিমাণে বুদ্ধি পাইবে বলিয়! আশা কবা যাম। 

বাণিজ্য (75০)-_আ্যালুমিনিয়াম €আকরিক বা নিষফাশিত) 
আমদানীকাবক দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী ও জাপান বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । *৬ 

৩) অধাতত্ খনিজ 

অভ্র (24109 )-_ ইহা স্থিতিস্থাপক, তডিতের অপরিবাহী, তাপসহ এবং 
তাপের বিকিরণবোধক | বৈদ্যুতিক শিল্পে, বিমানপোত ও মোটর শিল্পে অত্র 
প্রচুর পবিমাণে ব্যবহৃত হয়। প্রতিমার সাজ এবং নান! প্রকাব অলঙ্করণে” 
চুল্লীর জানালা নির্মাণে, ম্যাগনেশিয়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া বয়লাবেক 
উপরের তাপরক্ষক প্রলেপ নির্মাণে, রং তৈয়াবীতে, এবং অন্তান্ত নানাপ্রকার 
কাধে অভ্র ব্যবহৃত হয়। 

উ্পারদক অঞ্চল (41595 ০£ 7:000066015 )--ভারত (বিহার, অঙ্ক, 

তামিলনাড়ু, কেবাল৷ ও রাজস্থান ) অভ্র উৎপাদনে পৃথিবীতে শ্রেষ্ট স্থান 
(পৃথিবীর প্রান্থ ৭৫%) অধিকার করে। ভারতের অভ্র অতি উচ্চ শ্রেণীর । 
যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্দ, জার্মানী, নরওয়ে, স্পেন, পতৃগাল, 
রুশিয়া, জাপান, ক্যানাডা, আর্জেটিন। এবং ব্রাজিল অতি সামান্য পরিমাণে 
অভ্র উত্পাদন করে। 

বাণিজ্য (7৪0০ )--অভ্র রপ্তানীতে ভারত প্রথম স্থান অধিকার করে । 
যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র গ্রধান প্রধান আমদানীকারক দেশ। 

লবণ (9916)-- সমুদ্র বা হুদের লবণাক্ত জল শু করিয়া গুড়া লবণ এবং 

লবপের খনি হইতে সৈদ্ধব লবণ পাওয়া] যায়। খাছ্য হিসাবে, নানাপ্রকার 
ওধধ ও রাসায়নিক ভ্রব্য গ্রস্ত করিতে, চর্মশিক্পে, পচন-নিবারক দ্রব্য হিসাবে, 
সার তৈয়ারী প্রভৃতি নানাবিধ কার্ষে লবণ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 

উদ্পাদ্দক অঞ্চল (41588 01 19100060013 )-_যুক্তরাষ্ট (পশ্চিম 

মিচিগান এবং মেক্সিকো উপসাগর সঙ্গিছিত অঞ্চলসমূহ ), রুশিয্া, জার্মানী, 
নিউইয়র্ক, উত্তর-পুর্ব ওহিও, দঃ পুঃ অস্রিয়া, চীন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ভাবত, 
পাকিস্তান, এডেন, ইতালী, স্পেন, জাপান, পোল্যাণ্ড, মাঞচুরিয়া, ব্রাজিল, 
ক্যানাডা, রুমেনিয়] প্রভৃতি প্রধান প্রধান লবণ-উৎপাদক দেশ। 

স্থাপত্য শিল্পের প্রস্তর ( 8511178 15866501815 )- পৃথিবীর সর্বত্রই 
গুহ-নির্মাণের নান? প্রকার প্রস্তর অল্পবিশ্তর পাওয়া যায়। তকেইহাদের মধ্যে 
বেলেপাথর, চুনাপাথর, গ্রানাইট, মর্মর ও প্লেট বিশেষ উদ্জখযোগ্য। বেলে- 
পাথর ও চুনাপাথর ইউরোপ, এশিয়া! ও আমেরিক1 মহাদেশের ভঙ্গিল পর্বত- 
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খুলেই আকরিত হয়। ব্রিটেনের চুনাপাথর বিশেষ উল্লেখযোগা। 
ইংল্যাণ্ড, স্থইডেন, ফ্রান্স ও ক্যানাডার গ্রানাইট প্রসিদ্ধ । ইতাঁলীর ক্যারারা 
মর্সর সর্বোৎকৃষ্ট । ভারত, ফ্রান্স, স্পেন, যুক্তরাজ্য, এবং যুক্তরাষ্টেও উৎকুষ্ট 

শ্রেণীর মর্মর পাওয়া যায়। ইংল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড, ইতালী, পাকিস্তান ও যুক্ত- 
রাষ্ট্রেব প্লেট বিখ্যাত। 

শতিগজম্পদ (9০95:০95 ০৫ 7০৮৪1) 

পৃথিবীতে ব্যবহৃত শক্তিসম্পদসমূহকে সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর! 
হইয়া]! থাকে £ (১) জালানী শক্তি (5613) এবং (২) জলবিদ্যুৎ শক্তি 
(1)50:96120010 7০0০1 )। জ্বালানী শক্তিকে আবার তিনটি উপশ্রেণীতে 

বিভক্ত কর] যায় £--(ক) খনিজ জালানী (01615] £8615)--কয়লা, খনিজ 

তৈল ও প্রাকৃতিক গাস (খে) কাষ্ঠ জালানী ( ০০৭ 1915 )-_কাষ্ঠ, (গ) 
সংযোগাত্মক জালা নী (851706146 £5০15)-_সুরাসারিক শক্তি। এ 

পকয়ুল। (0০91) 

কয়লার উৎপত্তি ( চ0£20860 01 0০৪9] )--জলাভূমিতে যে গহন 

'অরণ্য জন্মে উহা৷ কখনও কখনও তৃপৃষ্ঠের আলোডনের ফলে ভূগর্ভে নিমজ্জিত 
হইয়া ধায় এবং উহার উপর শ্ুরে স্তরে কর্দম ও বালি সঞ্চিত হইতে থাকে । 
এই ভাবে উত্তিদ-অবশেষ দীর্ঘকাল ভূত্বকের নীচে থাকিয়! ভূগর্ভের তাপ, 
ভূত্বকের চাপ এবং অন্তান্থ রাসায়নিক প্রক্রিগ্নার ফলে কয়লায় রূপান্তরিত 
হইয়া ষায়। 

পৃথিবীর করল! লম্পর্দ (0081 1:68001069 ০0£ 096 ৮০:1৫ )-- 

পৃথিবীর কমল! সম্পদ সর্বত্র সমভাবে বর্টিত নহে। অস্টেলিয়৷ ও দঃ আফ্রিকার 
খনিসমূহ বাদ দিলে বল] যায় ঘে দক্ষিণ গোলার্ধ কয়লা সম্পদে অতিশয় 
পরিদ্র। উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডায় সঞ্চিত কমলার 
পরিমাণ স্থগ্রচুর। ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্গত যুক্তরাজ্য, জার্নানী ও 
পোল্যাণ্ড কয়লা সম্পদে* অতিশয় সমৃদ্ধ; তবে ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও নেদার- 
ল্যাণ্ড ততটা সমৃদ্ধ নহে। ইউগ্োপের অন্তান্ত দেশে কয়লা একগ্রকার নাই 
বলিলেই চলে। ক্রমাগত অন্সন্ধান কার্ধ চালাইবার ফলে কুশিয়ায় পর্যাপ্ত 
সঞ্চিত কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । এশিয়া মতাদেশের অস্তর্গত ভারত 
কয়ল। সম্পদে একক্সপ সমৃদ্ধই বল! যাইতে পারে, তবে জাপানে কয়ল! সম্পদ 
'অতি সামান্্।. চীন দেশও কয়ল! সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ ! 
কয়লার প্রোদীবিভাগ (01555162880 ০£ ০০৪] )-_অর্গার ও 

গযাপের পরিমাণ এবং কাঠিক্লের তারত্ম্য হিসাবে কয়লাকে সাধারণতঃ পাচটি 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। হখা,-৫১) প্যান সাইট (4:45:5016) 
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কয়ল1--ইহ। অত্যন্ত কঠিন, উজ্জ্বল এবং ভারী। ইহাতে .৯-৯৫০% অঙার' 
থাকে। ইহ] সহজদাহা নহে, কিন্তু জলিলে অল্প ধু ও প্রচুর উত্তাপ ৃষ্টি 
করিয়া! থাকে । ইহা সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়ল1। তবে ইহা হইতে কোক 
উৎপন্ন হয় না এবং ইহার খনন কার্য অত্যন্ত ব্যয় ও কষ্ট সাধ্য। পৃথিবীতে 
উৎপন্ন এযানথাসাইট কয়লা সমগ্র উৎপাদনের ৫%-এর অধিক হইবে ন। এবং 
ইহার প্রায় সমগ্র অংশই যুক্তরাষ্ট্রে পেনপিলভ্যানিয়া এবং যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ 
ওয়েলস্ কয়ূল1 খনি অঞ্চল হইতে আসে । (২) বিটুমিনাস (31920177053) 
কয়লা-- ইহাতে প্রায় ৮০-৮৫% অঙ্গব থাকে । ইহ] অপেক্ষাকৃত সহজদাহ 
এবং জলিলে ধৃম উদগত হয়। পৃথিবীতে উৎপন্ন মোট কয়লার প্রায় ৮০%-ই 
বিটুমিনাস শ্রেণীর। বিটুমিনাস কয়ল1 পোড়াইয়া কোক কয়লা উত্পন্ন হয়। 
কোক কয়লার দাহিকা শক্তি অত্যধিক। আকরিক হইতে ধাতু নিষফাশনে 
কোক কয়লা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। (৩) লিগ্নাইট বা বাদামী 
( 1.180166 বা 8:0০ ) কয়লা ইহা নিকষ্টশ্রেণীর। পৃথিবীতে উৎপন্ন 

কয়লার প্রায় ১০%-ই লিগ্নাইট । ইহাতে প্রায় ৪৫% অঙ্গার থাকে এবং 
উদ্বায়ী দ্রব্যেরই আধিক্য বর্তমান । (৪) গ্যাস (0:89) কমলা ইহাতে 
৪০০ অঙ্গার বিদ্যমান । ইহা সর্বনিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়ল।। (৫) গীট (০৫৪0-_ 
উদ্ভিদ হইতে কয়ল] জন্মিবার ইহাই প্রথম স্তর। ইহা অল্প অঙ্গারযুক্ত দাহা 
পদীর্থ। আয়ারল্যা্ড গ্রভৃতি কয়লাহীন দেশে ইহ রহ্ধনাদি কার্ষে ব্যবহৃত 
হয়। 
২/পৃথিবীর প্রধান প্রধান কয়লা ক্ষেত্রসমূহ (10710051 ০০৪] £16145 
06 ৮0০ ৮0110 )--- 

(ক) উত্তর আমেরিকা-_উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেই পৃথিবীর 
মোট কয়লার ৩০৭০-৪*% উত্তোলিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের খনিসমূহে সঞ্চিত 
কয়লার পরিমাণ অন্তান্ত দেশের মোট সঞ্চিত কয়লাগ প্রায় সমান হইবে 
বলিয়া অনেকে মনে করেন। যুজরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান কয়লার খনিগুলি 
হইল-_-(.) পেনসিল্ভ্যানিয়ার এযানথাসাইট কদলাখনি। ইহ1 পুথিবীর 
সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ এ্যানথাসাইট কয়লাক্ষেত্র। এই ক্ষেন্তটির বাধিক উৎপাদনের, 
পরিমাণ ৪০-৭০ মিঃ টনের মধ্যে। (২) পিটস্বার্গ হইতে আলাবাম পর্ধস্ত' 
বিস্তৃত আপালাচিয়ান অঞ্চলের বিটুমিনাঁপ কয়লাখনি। এই খনি অঞ্চল 
হইতেই যুক্তরাষ্ট্রে ৬০-৭০% কয়লা! উত্তোলিত হম়্। আপালাচিয়ান 
কয়লাখনিটি আবার তিনটি অংশে বিভক্ত £--(ক) উত্তর ।আপালাচিয়ান 
অঞ্চলের কল্পলাখনি-_পিটস্বার্গ সন্িহিত পেনসিলভ্যাদিয়ীর় বিটুমিনাস 
কয়লাখনি, এবং পশ্চিম ভাঞ্জিনিয়ার উত্তরাংশের কয়লাখনি ইহার অন্তর্গত। 
(খ) মধ্য আপালাচিয়ান জঞলের ফয়লাখনি--বেপ্টার্ধী *ও ভাঞ্জিনিয়া 
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রাজ্যের কয়লাখনি ইহার অন্তর্গত। (গ) দক্ষিণ আপালাচিয়ান অঞ্চলের 
কয়লাখনি-_আঙাবামা ও টিনিসি রাজ্যের কয়লাখনি ইহার অন্তর্গত। (৩) 

ইলিনয় হইতে ইও্য়ান। হইয়1 কেপ্টাকী পর্যস্ত বিস্তৃত পুর্ব-মধ্য কঙ্ছলাখনি। 
৫) আয়োয়া হইতে পুর্ব .কানসাস, পশ্চিম মিশ্পোরী এবং ওকলাহাম] 

হইয়া আরকানসাস্ পর্ধস্ত বিস্তৃত পশ্চিম-মধ্য কয়লাখনি। (৫) রকি পর্বত 

অঞ্চলের কয়লাখনি। এই অঞ্চল হইতে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়ল] উতত্তালিত 

হইয়া থাকে, তবে কলরাডে রাজ্যে প্রচুর উচ্চশ্রেণীর বিটুমিনীস কয়লা ও 

রহিয়াছে । (৬) প্রশান্ত মহালাগরীয় উপকূলের কয়লাখনিসমূহ । এতদঞ্চলের 

২৮নং চিত্র--যুক্তরাষ্্রের প্রধান প্রধান করলাক্ষেসমুহ 

কয়ল। নিকষ্ট শ্রেণীর । (৭) উপসাগরীয় উপকূলে অবস্থিত কয়লাখনিসমূহ । 
বর্তমানে আলাস্কাতে অতি বৃহৎ কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে । কিন্তু যান- 
বাহুল ব্যরস্থার অন্থবিধার দরুণ এই অঞ্চল হইতে আশাহ্রূপ পরিমাণে কয়ল। 
উদ্ভোলিত হইতেছে না। মিচিগান রাজ্যের অন্তর্গত উত্তর-মধ্য কয়লার 
খনি-এবং টেকলাস,' গুকলাহাম! ও আরকানসাস রাজ্যের অন্তত দক্ষিণ- 
পশ্চিম কয়লার খনি এখনও তাদৃশ উন্নতি লাভক্ষরে নাই। 

ক্যানাডায় তিনটি উল্লেখযোগ্য কয়জার খনি রহিয়াছে_-(১) ক্যানাডার , 
অক্মর্গত সাক্টালাচিয়ান... কয়লাথনি। এই কয়লাখনিসমূহ নোভাক্কোশিয়। ও 
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নিউক্রান্গউইক রাজ্যের অন্তর্গত। (২) রকি পর্তত ও তাহার পুর্ব প্রান্তের 
কয়লাখনি। প্রেয়রী অঞ্চলের অন্তর্গত আলবার্টার কয়লাখনি এবং বকি 
পর্বতের পুর্ব ঢালের অন্তর্গত ক্রোস্ নেস্ট কয়লাখনি ইহাব অস্ততূক্ত। (৩) 
পশ্চিম উপকূলের কয়লাখনি | ভ্যানকুভাব দ্বীপ ও ব্রিটিশ কলাম্বিয়্ার খনি- 
সমূহ ইহার অন্তর্গত। খনি হইতে কয়লা উত্তোলনে এবং শিল্লাঞ্চলে কয়ল। 
চালান দেওয়ার খরচ অত্যন্ত অধিক হওয়ায় এবং সম্তাম় প্রচুর জলবিদ্যুৎ শক্তি 
পাওয়া যায় বলিয়া ক্যানাডার কয়লার অতি সামান্য অংশই শিল্পকাষে ব্যবহৃত 
হইতেছে। ক্যানাডার কয়ুল! প্রধানতঃ লিগনাইট শ্রেণীব। তবেবিট্রমিনাস 
কয়লারও অপ্রতুলতা৷ নাই। কয়লাখনিসমূহ শিল্লাঞ্চলসমৃহ হইতে দৃববর্ত 
স্থানে অবস্থিত হওয়ায় ক্যানাডা যুক্তরাষ্ট্র হইতে কয়লা আমদানী করিয়া 
থাকে । 

খে) ইউরোপ-_কয়ল! উৎপাদনে যুক্তরাজ্য পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান 
অধিকার করে। যুক্তরাজ্যের (ক) পিনাইন পৰতমালার পাদদেশে অবস্থিত 
(১) নর্দান্থারল্যাও ও ডারহাম, (২)ইয়র্ক-ডাবি-নটিংহামশায়ার, (৩) কাম্বারল্যাণ্ড, 

(৪) দক্ষিণ ল্যাংকাশায়ার ও (৫) উত্তর স্টাফর্ডশায়ার ১ (খ) ওয়েলস্ পর্বতমালাৰ 
পাদদেশে অবস্থিত _-(৬) উত্তর ওয়েলস, (৭) দক্ষিণ ওয়েলস, ও (৮) ডীনের 
অরণ্য , (গ) মধ্যদেশের সমভূমিতে অবস্থিত-_-(৯) পুর্বঅ্রফশায়ার, (১০) দক্ষিণ 
স্টাফর্ডশায়ার, 0১১) ওয়ারউইকশায়ার ও (১২) লিস্টারশায়ার , এবং (ঘ) 
স্কটল্যাণ্ডের মধ্যবতা উপত্যকায় অবস্থিত--(১৩) আয়ারশায়াব, (১৪) গ্লাসগে। 

২৯ নং চিন্র--ইউরোপের কয়ঙ্াঙ্গের সমূহ 

বা ক্লাইভ, (১৫) ফাইফশায়ার ও (১৬) মিডলোধথিয়ান খনি হইতে অধিকাংশ 
কয়লা উত্তোলিত হয়। কয়লা! শিল্পের উন্নতিয় জন্য ১৯৪৬ সালেক জুলাই মাসে 
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«কোল ইতাত্রি্র হ্তাশনালাইজেশন এযাক্ট” (0081 [50005016519 00791158- 

0০7. 4১০0 নামক একটি আইন প্রণয়নের দ্বার গ্রেটব্রিটেনের কয়ল৷ সম্পদকে 

জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইয়াছে । এতদহ্ুসারে ১৯৪৭ সালের ১ল। 
জান্ুয়ারীতে স্থাপিত “ন্াশনাল কোল বোর্ড” (৪8025810081 8০819) 

নামক সংঘের উপর দেশের কয়ল] সম্পদের সম্যক সংরক্ষণ, রাষ্ট্রের তত্বাবধানে 
কয়ল! উৎপাদনের স্থব্যবস্থা করান এবং ক্রমক্ষীয়মাণ উত্পাদনের নিরাকরণের 
ভার অপিত হইয়াছে | এই মংঘ আশা করে যে ১৯৭০ সাল নাগাদ ব্রিটেনের 
কয়ল৷ উত্তোলনের পরিমাণ দাডাইবে বাধিক ২৫ কোটি টন। 

ঘিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানীর প্রধান প্রধান কয়লাখনি ছিল ওয়েস্ট- 
ফ্যালিয়া, স্যাক্সনী আর সাইলেসিয়া এই তিনটি অঞ্চলে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পর পোল্যাণ্ড সাইলেসিয়ার কয়লাক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছে। স্তাক্সনীর 
কয়লাক্ষেত্রটি বর্তমানে পড়িয়াছে জার্মানীর রুশীয় পরিমণ্ডলে আর ওয়েস্ট- 
ফ্যালিয়ার কয়লাক্ষেত্রটি রহিয়াছে পশ্চিম-জার্মান সাধারণতস্ত্রের এলাকার 
মধ্যে। এইটিই জার্মানীর স্বিখ্যাত রুহর অঞ্চল | সার-অববাহিকার 
কম্পলাক্ষেত্রটিও পশ্চিম জার্মানীতে ; তবে ইহ।র গুরুত্ব অনেক কম। যুদ্ধের পর 
জার্মানীতে কয়লা উত্তোলনের কাজে মন্দা পডিয়াছে। জান্মীনীর অধিকাংশ 
কয়লাই লিগনাইট শ্রেণীর । 

ফ্রান্সের কয়লা সম্পদ অতি সামান্ত। (১) উঃ ফ্রান্সের ডোভার প্রণালী 
হইতে জার্মানীর সীমান্ত পর্যস্ত বিস্তৃত খনি ও (২) মধ্যভাগের মালভূমির 
নিকটবততা খনি অঞ্চল হইতে ফ্রান্সের অধিকাংশ কয়ল। পাওয়া যায়। 
ফ্রান্সের কয়লা মধ্যম শ্রেণীর এবং খনি হইতে কয়লা উত্তোলন অত্যন্ত ব্যয়- 
সাধ্য । যুক্তরাজা, ওয়েস্টফ্যালিয়া এবং পার অঞ্চল হইতে ফ্রান্স কয়ল। 
আমদানী করে। 

সেম্বার-মিউজ অঞ্চলে বেলজিয়ামের গ্রধান ও উচ্চশ্রেণীর কয়লাখনিসমূহ 
অবস্থিত। মধ্য ও উত্তর বেলঞ্িয়ামেও সামান্ত কয়ল] পাওয়] যায়। ওয়েস্ট- 
ফ্যালিয়, সার ও যুক্তরাজা্হইতে বেলজিয়াম প্রচুর কয়ল! আমদানী করে। 
বেলজিয়াম হইতে উচ্চশ্রেণীর কয়লা বিভিন্ন দেশে রপ্তানী ও হয়। 

পোল্যাণ্ড চেকোঙ্্োভাকিয়?, স্পেন, অস্্রিয়।, হাজেরী, রুমানিয়া, ইতালী 
ও স্ুইডেনেও সামান্ত পরিমাণে কয়লা পাওয়া যায়। 

সোভিয়েট রাষ্ট্র-_কর়লা উৎপাদনে রুশিয়া পৃথিবীতে প্রথম স্থান 
অধিকার করে। রুশিয়্ার উল্লেখষোগ্য কদলাক্ষেদ্বসমূহ হইল ইউরোপীয় 
রুশিয়ার অস্তর্গত--(১) আজ্জভ সাগরের উত্তরে ডনেৎস, ক্ষেত্র (মোট উৎ- 
পাদনের ৬০০%)--ইহাই রুশিয়ার সর্বপ্রধান কযলাঙ্গেত্র। (২) মক্কোর দক্ষিণে 

টুল! ক্ষেত্র, €৩) ইত্উরাল পর্বতের র্গিণাংশের্গ কয়লাক্ষেত্র, (৪) পেচোর। 
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অববাহিকার কয়লাঙ্গেত্র, ও (৫) ট্রান্দ-ককে শিয়া অঞ্চলের বাটুম্ম শহরের 
নিকটবর্ভা কযলাক্ষেত্র। এশীয় কুশিয়ার অন্তর্গত কয়লাঙ্গে্রগুলি হইল-_ 
(ক) পশ্চিম সাইবেরিয়ার (৬) কুজনেংস্ক পর্ধংকের কয়লাক্ষেত্র ; মধ্য 
সাইবেরিয়ার (৭) টুঙ্গুজ, (৮) লেনক্ক, ৯) মিম্থসিনন্ক, (১০) ইর্ুর্টস্ক ১১১) 
কানস্ক, ও ৫১২) লেনা পর্ষংকের কয়লাক্ষেত্র ; (খ) সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার 

€১৩) ফার্গান। ও (১৪) কাবাগাণ্ডা অঞ্চলের কয়লাক্ষেত্র এবং (গ)কদূর প্রাচ্যের 

(১৫) বেরিন্ষ্ক অঞ্চলের কয়লাক্ষেত্রই সমধিক প্রসিদ্ধ। রশিয়ার কয়ল] 
অধিকাংশই বিট্রমিনাস শ্রেণীর । রুশিয়ায় প্রতি বৎসব গড়ে প্রায় ৯৩ কোটি 
টন কয়ল] উত্তোলত হয়। 

(ঘ) এশিয়া_পথিবীব কল] উত্প1দক দেশ গুল্ব মধ্যে চীন অন্যতম। 
চীনদেশে উৎপন্ন কয়লা উৎকৃষ্ট বিট্রমিনাস শ্রেণীব। বিশেষজ্ঞদরর খিশ্বাস 
চীনদেশ প্রচ্ছন্ন কয়লা সম্পদে পৃথিবীর মধ্যে অগ্রগণ্য। গু সমগ্র শান্লি 
(এ্যানথাপাইট ও বিটুমিনাস কয়লা) ও শেন্লি গদেশের একাংশ জুভিয়া যে 
স্থবৃৎ্ কয়লাঙ্ষেত্র অবস্থিত তাহ] শুধু নাকি যুষ্টরাষ্ট্রেব পেন্ফিল্ভ্যাশিয়ানর 

বিরাট কয়লাক্ষেত্রেব সহিত তুলনীয়। এই ক্ষেত্রটিতেই সন্ভবতঃ চীনের ৮০০% 
কয়ল। রহিয়াছে। ইহা! ছাড়া সাংটাং, জেচুয়ান ও ইউনান প্রদেশেও প্রচুর 
কমলার খশি আছে। তিয়েন্সিনের ৭৫ মাইল উত্তব-পুর্বে একটি কয্পলার খনি 
হইতে বহুকাল যাবৎ আধুনিক প্রথায় কয়লা উত্তোলন করা হইতেছে। 

৩* নং চিত্র-_পৃথিবীর কয়লা উৎপাদক অঞ্চলসমূহ 
পিপিং শহরের কাছাকাছিও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়লার খনি আছে। . 
চীনের প্রায় প্রত্যেকটি প্রদেশেই কিছু কিছু কয়ল! আছে বলিয়া মনে হয়। 
কিন্তু চীনের কয়লা আহরণের কণজ এখনও অপরিণত অবস্থায় রহিয়াছে, 
--বাধিক উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র ৩ কোটি টনের মত। জাপানের কমলা- 
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খনিসমূহ সমস্ত দেশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত । শাখালিন হইতে ফরমোজ] পর্স্ত 
প্রায় সর্বত্রই কয়লা পাওয়া যায়। তবে মোট উৎপাদনের প্রায় ১ ভাগ উত্তর 

কিউমিউ এবং অবশিষ্টাংশ হোঁক্কাইডোর কয়লা খনি হইতে আসে। 
উৎপাদিত কয়লা দেশেব প্রয়োজনের পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নহে । জাপানের 
কয়ল1 নিম্বশ্রেণীর বিটুমিনাস জাতীয় । কয়লা উৎপাদনে ভাবুত পৃথিবীতে 
অষ্টম স্থান অধিকার করে। ভারতের মোট উত্পাদনের প্রায় ৮৫% কয়লাই 

রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লাক্ষেত্রসমূহ হইতে সরবরাহ হয়। মধ্যগুদেশ, অন্ধ, 
এবং বাজস্থানেও কয়লা পাওয়া যায়। ভারতীয় কয়লা! ইউরোগীয় ও মাকিনী 
কষলার শ্যাষ উৎকষ্ট শ্রেণীর নহে । মাঝুরিয়া, ব্র্গদেশ, পঃ পাকিস্তান, মালয়, 
ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়াতেও সামান্ কয়লা পাওয়া ষায়। 

(ও) দক্ষিণ আমেরিকা--দন্দিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা, পেরু, 
কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, ব্রাজিল ও চিলিতে সাম'্য পরিমাণে কয়লা পাওয়া 

যায়। 
(চ) আফ্রিকা _দর্গিণ আফ্রিকার সম্মে্নের অন্তর্গত ট্রান্সভাল, অরে 

ফ্রি স্টেট এবং নাটালে প্রচুর বিটুমিনাস কয়লা পাওয়া যায়। নাটালের 
নিউক্যাসল এবং ট্রান্সভালের মিভলবা প্রধান প্রধান কয়লা উত্তোলন বেন্দ্র। 
নাটালের কয়লা ডারবান বন্দর দিয় বিদেশে রঞ্চালী হইয়া যায় এবং ট্রাম্স- 
ভালের কয়ল৷ জোহানেসবার্গ ও 'র্যাণ্ড অঞ্চলের শিল্পসমূহে ব্যবহৃত হয়। 

আফ্রিকার রোডেশিয়! রাজ্যেও কতকগুলি কয়লার খনি রহিয়াছে । 
এতদঞ্চলের খনিসমূহের মধ্যে ওয়াংকি কয়ল1 খনি হইতে স্থানীয় চাহিদা 
মিটাইবার জন্য এবং কঙ্গো! রাজ্যের কাটাঙ্গ৷ প্রদেশের শিল্পকেন্দ্রসমূহে 
কয়ল] সরবরাহ করা হয়। পশ্চিম আফ্রিকার নাইজেরিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলে 
সম্প্রতি কয়লাখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

(ছ) অস্ট্রেলিয়া _কয়লাই বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার সর্বপ্রধান খনিজ 

সম্পদ। নিউ “সাউথ ওয়েলস হইতে অস্ট্রেলিয়ার ৭০% কয়ল1 সংগৃহীত হয়। 
এতদঞ্চলের সিডনী কয়লাক্ষেত্রটি সর্ববৃহৎ । অবশ্ত উত্তরে নিউক্যাসল, 
পশ্চিমে লিথগো এবং দক্ষিণে ইল্লাওয়ার] কয়লাক্ষেত্র হইতেও কয়ল। সংগৃহীত 
হইয়া থাকে । কুইদ্সল্যা্ড রাজ্যের সন অববাহিকা ও ইপস্ুইচ অঞ্চল 
হইতেও কয়লা উত্তোলিত হয়। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, ভিক্টোরিয়া ও 
টাসমানিয়] অঞ্চলেও কয়ল। পাওয়া যায়। অস্ট্রেলিয়াতে পৃথিবীর মোট কয়ল'' 
উৎপাদনের মাত্র ১% উত্তোলিত হয়। অস্ট্রেলিয়ার করলা বিটুমিনাস ও 
লিগ্নাইট জাতীয় । 

নিউজীল্যাণ্ডের দক্ষিণ দ্বীপের পশ্চিম উপকূল সংলগ্ন ওয়েক্টপোর্ট ও' 
গ্রেমাউথ ক্ষেত্র হইতেই এ রাজ্যের অধিকাংশ কয়লা উত্তোলিত হয়। 



১৫৬ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

কয়লার বাণিজ্য (0০৪1 €৪০)-_মতি সামান্য পরিমাণ কঁ্দলাই 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়। কয়ল| রপ্তানীতে যুকরাজ্য পৃথিবীতে 

প্রথম। যুক্তত্নাষ্ট্, পোল্যাণ্ড, চেকোক্ক্পোভা কিনা, মাঝ্ুরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার 

লন্মেলন এবং অস্ট্রেলিয়া কয়লা রপ্তানী করিয়া থাকে। ফ্রান্স, হল্যাও, 

ডেনমার্ক, ইতালী, স্থইডেন, বাণ্টিক রাজ্যসমৃহ, ক্যানাডা এবং জাপান প্রচুব 

কগ্ধল। আমদানী করিয়! থাকে । 

কয়লার ব্যবহার (056৪ ০£ ০০৪1 )_কয়ল! প্রধানতঃ শক্তির উৎস 

হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে | কয়লা হইতে প্রস্তত কোক বিভিন্ন ধাতুশিল্পে 

ব্যবহৃত হয়। রাপায়নিক শিল্পে, সিমেপ্ট শিল্পে, বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য 

্রস্ততিতে,রেল এঞ্জিন চালনায় ও গৃহস্থালীর কার্ধে কল! ব্যবহৃত হইয়া থাকে 

বিভিন্ন তাপযুক্ত অঙ্গারীকরণের ফলে কয়ল! হইতে কোক ও নানাবিধ 

প্রয়োজনীয় উপজাত দ্রব্যাদি (65-5:০৫4০0) পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে 

(১) আলকাতর! ও তজ্জাত ভ্রব্যাদি; (২) এযামোনিয়া ও উহার যৌগিক 

পদার্থ; (৩) গ্যাস (০981 885)) (৪) তৈল ও তঙ্জাত ত্রব্যাদি, যথা (ক) 

'অপরিস্রত তৈল; (খ) বেনজিন বা বেনজল-_ইহ। দ্বার! রঞ্জক দ্রব্য প্রস্তত হয়, 

(গ) স্তাপথলিন-_গৃহস্থালীতে ও সংযোগাত্মক নীল প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়; 

(ঘ) টলুয়েন_ ট্রাই-নাইট্রো-টলুয়েন (টি-এন-টি) বিস্ফোরক ও মিষ্ট দ্রব্য 

স্তাকারিন (চিনি হইতে ৫১১ গুণ অর্ধিক মিষ্ট) প্রস্ততিতে ব্যবহৃত হয়; 

(ও) ফেনল বা কার্বলিক এযাসিভ; (5) বিবিধ দ্রব্যাদি__যথা, গন্ধক প্রভৃতি 

প্রধান। বর্তমানে ১৬**০এরও অধিক সংখ্যক উপক্জাত দ্রব্যাদি কয়ল! 

হইতে প্রস্তুত ও নানাবিধ কার্ধে ব্যবহৃত হইতেছে, ১ 1. 

খনিজ তৈল (7$17761581 0011 বা 1১600161010, ) 

তৃগর্ভে শিলায় সঞ্চিত স্থ প্রাচীন জীবাশ্ম হইতে এই তৈল উদ্ভৃত। খনিজ 

তৈল শিলান্তরের মধ্য হইতে সংগৃহীত হয় বলিয়া ইহাকে শিলা] তৈলও 

দুল সুদ (0০০1 ০11) বল! হয়। তৈলযুক্র 

শপ অঞ্চলে ফুগ খনন করিয়া তৈল 
২২২২২ উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়৷ 

উত্তোলিত তৈলকে অপরিক্রত 
তৈল (০:8০ 011) বলে। 

তৈলকৃপসমূহের আধিক গুরুত্ব 
নির্ভর করে ইহাদের গভীরতার 

উপর। টৈলখনি অঞ্চলসমূহ হইতে নলপথে (91921196) অপুরিজত তৈল 

পরিআারণ কেনে (6601074 ০60:6) অথবা রপ্তানীর জন্ত বন্দরসমূহে প্রেরণ 

কর! হয্ব। 

৩১নং চিত্র সতৈলক্ষেত্র হইতে তৈল উত্তোলন 



খনিজ দ্ব্য ও শক্তি সম্পদ ১৫ 

জালানী হিসাবে খনিজ তৈল ও কয়লার তুলন। ( 00271587507 
০6৮৮৮০০ 01] ৪150 ০091 88 1615 )--নলের সাহায্যে তৈল এক স্থান 

হইতে অন্য স্থানে প্রেরণের সুবিধা থাকায় খনিজ তৈলের আমদানী রগুনী 
ব্যয় কয়লার আমদানী-বপ্তানী ব্যয় অপেক্ষা অনেক অল্প। কয়লা অপেক্ষা! 
ততলেব সঞ্চয় সহজতব। ঠ্তলকে পুর্ণ মাত্রায় দহন করিয়া উহার সমস্ত 

শক্তিকে কার্ষে প্রয়োগ কর] যায় কিন্তু কয়লাব ক্ষেত্রে সেরূপ সম্ভব হয় ন1। 

কাবণ বহু ক্ষেত্রে কয়লাকে অর্ধণঞ্ধ অবস্থায় ফেলিয়া দিতে হয়। আবার 

কয়ল! অপেক্ষ।! খনিজ তৈলের দাহিকাশক্তি অধিক ও আয়তন অল্প। ইহ 
কয়ল! অপেক্ষা পরিচ্ছন্নও বটে । তবে আজও পর্যস্ত খনিজ তৈল পৃথিবীর 
কয়েকটি নিদিষ্ট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ বহিয়াছে। আবার ইহ1 সহজদাহা বলিয়া 
ইহাব স্বর সরক্ষণও কষ্ট ও ব্যয় সাধ্য এবং লৌহ ও ইম্পাত এভুতি ভারী 
শিল্পে ইহার ব্যবহার অতি সামান্তু | বন্ৃক্ষেত্রে তৈলখনি কয়লাখনি অপেক্ষ। 
দ্রুত ( কখনও কখনও ৩1৪ বৎসরেব মধ্যেই ) নিঃশেধিত হইয়। যায় বলিয়। 
তৈলকৃপ-সন্িহিত অঞ্চলে আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। কিন্ত 
পৃথিবীর অধিকাংশ কয়লাক্ষেত্রের নিকটেই ব্হু শিল্প প্রতিষ্ঠানের পতন 
হইয়াছে। 

খনিজ তৈলের ব্যবহার (00569 ০£1015618] 011)-_-খনিজ তৈল 

একটি মিশ্র রাসায়নিক পদার্থ। ইহাৰ রাসায়নিক উপাদানসমূহ সর্ব 
একপ্রকার নহে কিংব1 সর্বত্র সমপরিমাণেও থাকে না। তৈলকুপ হইতে 
উত্তোলিত অপরিক্রত খনিজ তৈলকে পরিক্রত্ত করিয়া! যে বিভিন্ন উপজাত 
দ্রব্য পাওয়। যায় তাহ1 নানাবিধ কাধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১ ব্যায়েল 
(প্রায় ৪২ গ্যালন) অপবিস্রত খনিজ তৈলকে পাতনযস্ত্রে চুয়াইয়! এবং 
রাসায়নিক প্রক্রিয়া শোধন করিয়া! নিয়লিখিত অতি গ্রয়োজলীর উপজাভ 
দ্রব্যগুলি (55-9:০0০0 ) পাওয়1 যায় £_-গ্যাসোলিন অথব। পেট্রোল 
(৪২%), গ্যাস তৈল ও জ্বালানী তৈল (৪*%), কেরোসিন ( ৫'৩% ), 
পিচ্ছিলকারক পদার্থ (৩'৭%), পীচ বা রুত্মিম আযাসফাণ্ট (২%), কোক 
(১%), অন্তান্ঠ পদার্থ ( ভেসেলিন, প্যারাফিন ইত্যারি--৬%)। যে খনিজ 
তৈলের পরিশোধনে প্যারাফিন বা মোম অবশিষ্ট থাকে তাহ হইতে হান্ক! 
গ্যাল়োলিন ( ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট ) পাওয়া যায়। 

গৃহাদি আলোফিত করিতে ও রেলগাডী চালাইতে কেরোফ্ন তৈল, 

জাহাজের জালানী হ্সাবে কেরোসিন তৈল ও পেট্রোল এবং মোট্টর গাড়ী, 
বিমানপোত প্রভৃতি চালাইবার উপযোগী নানাপ্রকার দাহ পদার্থ খনিজ তৈল 
হইতে গ্লাওযু] বার । শিক্পকার্ষে শক্তি উৎপাদন করিতেও খনিজ তৈলের 
নানাবিধ উগজাত জরব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে! 



১৫৮ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

খনিজ তৈলের উৎপাদন ( ৬/০:14 ০৫1 ০৫০০ )__পৃথিবীতে 
উৎপাদিত সমগ্র খনিজ তৈলের প্রায় ৯*% যুক্তবাষ্ট্র, রুশিয়া, ভেনেজুয়েলা, 
পাবস্, ইন্দোনেশিয়া ও রুমেনিয়া-_-এই ছয়টি দ্রেশেই উৎপাদিত হইয়া থাকে | 

আবার ইহাদের মধ্যে গ্রথোমক্ত তিনটি দেশই, একযোগে ৮০% উত্পাদন 
করিয়া থাকে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে পশ্চিম ইউরোপের শিল্পোন্নত 
দেশগুলিতে খনিজ তৈলেব একান্ত অভাব বহিয়াছে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান 
৫তলক্ষেত্রগুলি কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত থাকায় এইগুলির উপর অধিকার 
বিস্তারের জন্ত পৃথিবীব শিল্লোন্নত দেশসমূহ সর্বদাই সচেষ্ট। বর্তমানে কেবল- 
মাত্র রুশিয়া ও জাপানে তৈলক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত পৃথিবীর অধিকাংশ তৈল- 
ক্ষত্রের উপর মাধিন, ব্রিটিশ, ওলন্দাজ ও ফরাসী প্রস্থুন্ব বিদ্বমান । 
তল বঙ্গয় 001] ৮০16)--পৃথিবীতে তি্টি প্রধান খনিজ তৈল 
উৎপাদক বলয় রহিয়াছে ১ যথা, (১) আকিন বলয় (4061708) 1616)-- 
এই বলয় উত্তর আমেবিকাব পূর্বদিকে অবস্থিত আপালাচিম়্ান পর্বতমালা 
হইতে আবন্ত করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যাঞ্চলের বাজ্যগুলি এবং মেক্সিকোব মধ্য 
দিয় দক্ষিণ আমেবিকার ভেনেজুয়েল৷ ও কলম্বিয়া! হইয়! পেরু পর্যন্ত বিস্তৃত। 
এই বলয়ের একটি শাখা! যুক্তরাষ্ট্রেব পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত বকি পর্বতমালার 
মধ্য দিয়! ক্যালিফোনিয় পর্যন্ত বিস্তৃত। মাফ্িন বলয়েই সর্বাপেক্ষা অধিক 
পরিমাণে খনিজ তৈল পাওয়া যায়। (২) মধ্য*প্রাচ্য বলয় (119016-7:55€ 

৮০] )--এই বলয় পাবস্য দেশ হইতে আরম করিয়া ইরাকের মধ্য 
দিয়া রুশিয়া এবং রুমেনিয়ার অন্তর্গত কাম্পিয়ান ও কৃষ্ণ সাগব অঞ্চল 
পর্ধস্ত বিস্তৃত। বেহেরিন হ্বীপপুঞ্জ এবং সৌদী আরবেব তৈলাঞ্চলগুলিও এই 
বলয়ের অন্তর্গত। এই বলগ্নের তৈল উৎপাদন ক্রমশ:ই বৃদ্ধি পাইতেছে। 
(৩) দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়। বলয় (5০61,-চ:996 452903০ 1১616)-_-এই বলয় 
উত্তরে আলাম হইতে আবন্ভ করিয়া ব্রহ্মদদেশের মধ্য ধিয় দক্ষিণে ইন্দোনেশিয়া 
পর্ধস্ত বিস্তৃত। 

পৃথিবীর প্রধান প্রধান তৈলখনিসমূহ ( 7£80010281 ০011456108৪ ০£ 
88৩ ০:13. )-__(ক) উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত 'নিয়লিখিত স্থানগুলিতে 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তৈল পাওয়া যায়-- 

(১ যুক্তরাষ্ট্র-বর্তমান পৃথিবীর প্রায় ৬০% খনিজ তৈল যুক্তরাষ্ট্রে 
উত্তোলিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখষোগা তৈলখনি অঞ্চলগুলির মধ্যে (১) 
উত্তর-পূর্ব,নিউইয়র্ক হইতে টিনিল রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত পর্ধস্ত বিস্তৃত 

আপালাচিয়ান খনি অঞ্চল, (২) ইলিনয় ও দক্ষিণ-পূর্ব ইত্ডিয়ানা! খনি অঞ্চল, 
(৩) হুদ অঞ্চলের দক্ষিণাংশে ইতিয়ান। ও ওহিও রাজের আস্তর্ত্ঞ লিমা- 
ইত্ডিয়ান। খনি অঞ্চল, (3) উত্তর টেক্সাস, ওকলাহামা ও কম্্পাস্ রাজ্যের 
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অন্তর্গত মধা-মহাদেশীয় খনি অঞ্চল, (৫) মেক্সিকো" উপসাগরের তীরবর্তী 

টেক্সাস্ ও লুইসিয়ামা রাজোর অন্তর্গত উপসাগরীয় খনি অঞ্চল, (৬) মিচিগান 

৩২ নং চিজ্র _হুক্তরাট্র ও ক্যানাডার খনিজ তৈল অঞ্চলসমূহ 

রাজ্যের খনি অঞ্চল, (৭) প্রধানতঃ ওয়াইওমিং রাজ্যের অন্র্গত রকি পর্বতের 

খনি অঞ্চল ও (৮) ক্যালিফোনিয়ার খনি অঞ্চলই উল্লেখযোগ্য । অবশ্থ বর্তমানে 

টেক্সাস্, ওক্কলাহামা ও ক্যালিফোণিয়ার তৈলখনিগুলি হইতেই সর্বাপেক্ষা 

অধিক পরিমাণে তৈল পাওয়া যাইতেছে যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত তৈলের প্রায় 

৮০০ আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতেই ব্যয়িত হইয়া! যায় 

(২) মেক্সিকোর উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রচুর খনিজ তৈল পাওয়া যায় এবং 
এই অঞ্চলে অবস্থিত ট্যাম্পিকো ও টুক্সপান বন্দর দিয়া প্রচুর খনিজ তৈল 

বিদেশে রপ্তানী হইয়া! যায়? বর্তমানে মেক্সিকো পৃথিবীর মোট উৎপাদনের 

২% খনিঞ্জ তৈল উৎ্পাদস করে। 
(৩) ক্যানাার অন্তর্গত আলবার্ট এবং অপ্টেরিও প্রদেশ হইতে 

বর্তমানে প্রচুর প্রর্িমাণে খনিজ তৈল পাওয়া যাইতেছে । 
(খ) ক্ামেকিকায় উল্লেখযোগ্য তৈলখনিগুলি আগডিজ পর্বতা- 

ধলে অবস্থিত ই খমিওুলির মধ্যে (১) ভেনেজুষেলার ম্যারাকাইবো অঞ্চল; 
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(২) কলম্বিয়ার ম্যাগডালিনা-স্তানট্যানডার অঞ্চল এবং (৩) পেরুর উত্তব- 
পুর্বাঞ্চলে খনিজ তৈলের উৎপাদন অধিক। আর্জেন্টিনার খনিজ তৈলের সমগ্র 

৩৩নং চিন্্__ পৃথিবীর খনিজ তৈল উৎপাদক অঞ্লসমূহ 

চাহিদার প্রায় ৪০% ৫১) উত্তর প্যাটাগোনিয়া ও (২) উত্তর-পশ্চিম আর্জের্টিন। 
এই দুইটি খনি অঞ্চল হইতে মিটান হয । উত্তরে তিনিদাদ অঞ্চলে, চিলির 
উত্তরাংশে এবং বলিভিয়। রাজ্যেও সামান্য পরিমাণে তৈল পাওয়া যায়। সমগ্র 
দক্ষিণ আমেরিকা পৃথিবীর মোট তৈল উৎপাদনের প্রায় ১২% সরবাহ করে। 

(গ) ইউরোপীয় রুশিয়ার অন্তর্গত (১) কাম্পিয়ান উপকূলে অবস্থিত 
বাকু (রুশিয়ার ৭৫% ), ককেসান পর্বতের উত্তরস্থ গ্রজনী ও মাইকপ এবং €২) 
উরাল পর্বতাঞ্চল (উট হইতে স্টারলিটামাক পর্যস্ত বিস্তৃত অঞ্চল ) তৈল 
খনির জন্ত বিখ্যাত। ইউরাল অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত উফ! বর্তমানে 
তৈল উৎপাদনে এত প্রলিদ্ধি লাভ করিয়াছে যে ইহাকে “দ্বিতীয় বাকু; বল। 
হয়। নলের সাহায্যে (১) বাকু হইতে বাটুম,ধ২) মাখাচ্কালা হইতে 
গ্র্নী ও আরমাভির হইয়া কুষ্ণাসাগর তীরস্থিত তুয়াপনে এবং €৩) আরমা- 
ভির হইতে রস্ট ভ-অন-ডন হইয়া] ক্রদদোভায়! পর্ধস্ত তৈল প্রেরিত হয়। এশীয় 
রুশিয়ার অন্তগত (১) হ্থদূর প্রাচ্যের শাখালিন ও কামসাটক এবং €২) 
মোভিযেট মধ্য এশিয়ায় তৈল খনি রহিয়াছে । সম্গ্রাতি কারাগাণ্ড! ও বুখারায় 
এবং তুর্কমেন ও কিরধিজ রাষ্ট্রে তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

(চ১ মধ্যপ্রাচ্য--৫১) পারত্তের মসহিদ-ই-হ্লেমকর, : গ্াঘাজারি, 
লালি, গাচ-সরণ। নাক ই-উ-সাফিদ ও হাফ ট-কেল স্বরে উদ্যোগ তৈর- 
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খনিসমূহ অবস্থিত। এই অঞ্চলসমৃহ হইতে পরিশ্রাবণের জন্ত খনিজ তৈল 
নলযোগে আবাদান বন্দরে আনীত হয়। 

(২) ইরাকের কারকুক ও খাক্ষে অঞ্চলে তৈলখনিগুলি অবস্থিত্ঠ। 
কারকুকের তৈলখনি পৃথিবীবিখ্যাত। এই অঞ্চল হইতে খনিজ তৈল নলযষোগে 
ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী ত্রিপলি ও হাইফ বন্দরে নীত হয়। পৃথিবীর মোট 
খনিজ তৈল উৎপাদনের প্রায় ১৫% ইরাকে পাওয়া যায়। 

(৩) তৌদী আরবের হানা প্রদেশ, বেহুরিন দ্বীপপুঞ্জ এবং কাটের 
উপদ্ধীপেও খনিজ তৈল পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের তৈলখনিগুলি মাকিন 
শক্তিব তত্বাবধানে বহিয়াছে। মিশর, প্যালেস্টাইন এবং আফগানিস্তানেও 
অল্পবিস্থব তৈল পাওয়। যায়। 

() ইউরোপ-_করুশিয়া ব্যতীত সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে খনিজ তৈলের 
উত্পাদন অতি সামান্ত । রুমেনিযা! ও পোল্যাণ্ড ( বমানে ইহা রুশিয়ার 
অন্তর্ভূক্ত ) ইউরোপের প্রধান তৈল-উৎপাদক দেশ। রুমেনিয়ার তৈলখনিগুলি 
কার্পাথিয়ান পর্তমালার পুর্বাঞ্চলে অবস্থিত। প্লোস্টি এই স্থানের প্রধান 
উৎপাদন কেন্দ্র। জার্মানীর হানোভার অঞ্চল, ফ্রান্সের পেচেলব্রন অঞ্চল এবং 
ব্রিটেনের নটিংহামশায়ারে কয়েকটি ছোট ছোট তৈলখনি রহিয়াছে । 

(চ) এশিয়া এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত নিয়লিখিত দেশগুলিতে তৈল 
পাওয়া যায়। (১) ভারতে (সর্বপ্রধান খনি ডিগবয়) খনিজ তৈতলের 
উৎপাদন অতি সামান্ত। (২) পাকিস্তান (পঃ পাঞ্তাব ও বেলুচিস্তান ) 
গ্ররতি বখসর গডে ১৫ মিঃ গ্যালন খনিজ তৈল উত্পাদন করে। 
(৩) ব্রক্মদেশের ইরাবতী নদীর উপত্যকায় এবং রামরীতে বনু তৈলখনি 
রহিয়াছে । (৪) জাভা, স্থমাআজা, বোনিও, ক্রন্সি, সারাবাক্, বালিকপাপাদ ও 
তারাকান ইন্দোনেশিয়ার প্রধান প্রধান খনিজ তৈলাঞ্চল। (৫) জাপানে 

অতি সামান্ত পরিমাণে খনিজ তল পাওয়া যায়। উত্তর হন্স্থর পশ্চিমাঞ্চলে 
অবস্থিত আকিটা ও নিগাট? খনি হইতে জাপানের সমগ্র উৎপাদনের ৯৫% 
তৈল উৎপন্ন হয়। রী 

উপরোক্ত অঞ্চলগুলি ব্যতীত চীন, নিউজীল্যাণ্, ঘানা, নাইজেরিয়া 
গ্রভৃতি অঞ্চলেও সামান্থ পরিমাণে খনিজ তৈল পাওয়া যায়। 

খনিজ তৈলের বাণিজ্য (865 10. 20206] ০11)- যুক্তরাষ্ট্র, 

ভেনেজুয়েলা, ইরান, রুশিয়া, রুমেশিয়া, ইরাক, কলম্বিয়া, ইন্দোনেশিয়া, 
বহ্মদেশ, মেক্সিকো॥ পেক্ষ, জ্রিনিষধা্ন, বেহরিন স্বীপ গ্রভৃতি দেশ খনিজ তৈল 
রগুানী করিম] থাকে । যুজ্রাজা, ক্যানাভা।, ফ্রান্স, জার্মানী, আপান, ইভালী, 
হল্যাণ্ড ও আর্জেটিনা গ্রচুর সত্রিমাণে খনিজ তৈল আমদানী করে। 

৯১ 
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“জভাতিছ্যুৎ (ভ্য৪6: ৮০০: বা] [7 :০-০16016 7১০1৫] 

ত্র 17166 0০91) 
চর 

খনিজ জালানী ও জলবিদ্্যুতের তুলন (0013198115010 1১6/6৫0 
10011961:8] [0615 810 5/8101: [০0%/1)-_জলপ্রপাত বা নিম্গামী বেগবতী 

নদীর জললোত দ্বার। ডায়নামো চালাইয়া যে বৈদ্যাতিক শক্তি উৎপাদন করা 
হয় তাহাকে জলবিছ্বাৎ বলে। খনিজ তৈল বা কয়লা অপেক্ষা জলবিদ্যুৎ 
সস্ভ। এবং প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার যোগান 
অফুরস্ত। আবার আকরিক হইতে আযালুমিনিয়ম নিষ্কাশন, কাষ্টমণ্ড শিল্প, 
কৃত্রিম সার তৈয়ারী, কয়েকপ্রকার রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতি শিল্পকাষে এত 
অধিক উত্তাপের প্রয়োজন হয় যে গলবিছ্যৎ শক্তিব ব্যবহাব একান্ত 

অপরিহার্ষ। বমানে জলবিদ্যুৎ শক্তিব উৎপাদন ও ব্যবহাবেব ফলে 
ইতালী, স্থইজাবল্যাণ্ড, নরওয়ে, স্থইডেন প্রভৃতি কয়ল] ও খনিজ তৈল-হীন 
অঞ্চলেও শিল্পের প্রসারলাভ ঘটিতেছে। আবার জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন- 

কেন্ত্র হইতে সহজে ও অগ্পব্যয়ে বহুদূববর্তাঁ অঞ্চলসমূহে বিছ্যুৎবাহী তাবের 
সাহায্যে প্রেরণ করা যায় বলিয়া বর্তমান কালে এই বিছ্যুতৎশক্তিব ব্যবহাবেব 
ফলে যন্ত্রশিল্লের বিবেক্দ্রীকরণের সম্ভাবনাও পরিলক্ষিত হইতেছে । 

উৎপাদনের অনুকুল অবন্ছা! (7906079 (৪৬ 0118716 101 6215679- 

€1০7)- জলবিদ্যুৎ উৎপাদন নিম্নলিখিত ভৌগোলিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থার 
উপর নির্ভর করে। 

(ক) ভৌগোলিক অবস্থ! (360828101,08] ব1 71)55108] £806015) 
--(১) বন্ধুর ভূপ্রকৃতির উপর দিয়া প্রবাহিত জলস্রোত অত্যন্ত প্রবল হয় 
ব্লিয়়। পার্বত্য নদনদী ও জলপ্রপাত জলবিদ্যুৎ উত্পাদনের সহায়ক । স্বাভাবিক 
জলপ্রপাতের অভাবে নধীতে কাধ বাধিঘ়া কৃত্রিম প্রপাত তৈয়ারী করিতে হয়। 
ৰাধ নির্মাণের পক্ষে পাহাড়ের মধ্যবতী সংকীর্ণ স্থানই প্রশত্ত। কারণ ইহাতে 
প্রথমতঃ, বাধ বাধিতে ব্যয়সংক্ষেপ হয় এবং দ্বিতীয়তঃ উচ্চস্থান হইতে জল- 
ধারার পতনের ফলে যে বেগ সঞ্চারিত হয় তাঁহাতে সহজেই জলবিদ্যুৎ 

আহরণ করা যায়। (২) সারাবৎসর ধরিয়া নিয়মিত, গ্রচুর ও সমবেগসম্পন্ 

পলিবিহীন জলগ্রবাহের প্রয্নোজন। সার] বৎসর ধরিয়া! জলপ্রবাহের সমতা 
রক্ষার জন্য তৃষারাবৃত পর্বত, বৃষ্টিপাত এবং তুষারপুষ্ট নদন্দী ও পর্বতের উপর 
জলপুর্ণ স্বাভাবিক বা কৃত্রিম হুদ থাক! প্রয়োজন। (৩) নাতিতীব্র শীতকাল। 
কারণ শীতকালীন উত্তাপ যদি হিমান্ক পর্যস্ত নামিয়া আসে তাহ! হইলে 
জলরাশি জমিয়া বরফে পরিণত হয় এবং জলবিদ্যুঞ্চ উৎপাদন সম্ভব 
হয় ন|। 

শি 
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(খ) অর্থ নৈতিক জবস্থা (€:০01)00510  [7906019 )--অনুকূল 

ভৌগোলিক পরিবেশযুক্ত অঞ্চলে নিয়লিখিত অর্থনৈতিক অবস্থাঞ্চলির 
বিছ্যমানত1 জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রেরণ! যোগায় । (১) জনব্ছল ও শিল্পমৃসদ্ধ 

€ভোগকেন্দ্রের নিকটৰতিতা। উৎপাদনকেন্দ্র হইতে ভোগকেন্দ্রসমূহ ৩০*- 

৪০০ মাইলেব অধিক দূরব্তাঁ হইলে বিদ্যুৎ সরবরাহের মূল্য অস্বাভাবিক রূপে 
বৃদ্ধি পায়। জলবিছ্যতেব ব্যবহারককন্দ্রেসমূহ জনবন্থল ও শিল্পসমৃদ্ধ ₹ওয়া 
প্রয়োজন। (২) যানবাহনের সুব্যবস্থা । জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানাটি 

নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহের সহিত উপযুক্ত যানবাহন ব্যবস্থা ঘারা সংযুক্ত হওয়া 
প্রয়োজন । (৩) অন্থকূল ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশযুক্ত অঞ্চল- 
সমূহে কয়লা ও খনিজ তৈলের অপ্রতুলত1 জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের 
অনুপ্রেরণা দেয়। 

দঃ আমেরিকার আমাজন ও আফ্রিকার কঙ্গো নদী হইতে জলবিদ্যুৎ 
উৎপাদনের ভৌগোলিক পরিবেশ অন্ুকৃল হওয়া সত্বেও প্রতিকূল অর্থ নৈতিক 
পরিবেশের দরুণ এই সমস্ত অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্তব হয় নাই। 
অপব পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রেব পূর্বাঞ্চলে ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ 
অনুকুল হওয়ায় তথায় প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। ইহা হইতেই 
বুঝা যায় যে জলবিছ্যৎশক্তি প্রকৃতিপ্রদত্ত সম্পদ (8£766 0610809:5 ) নহে, 
ইহা মন্ধুষ্যকৃত শ্রমসাধ্য সম্পদ । 

উৎপাদক অঞ্চল (4168 ০% 7১৫০ ০61০। )-- 

(১) উত্তর আমেরিকা--এই মহাদেশের অন্তর্গত যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাভাঙ্ক 
জলবিছ্যতের উৎপাদন ও ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ক্যানাডার 
অন্তর্গত দক্ষিণ অণ্টেরিও ও কুইবেক প্রদেশের শিল্পাঞ্চলসমূহ এবং যুক্তরাষ্ট্রের 
অন্তর্গত বাফেলো, রচেষ্টার ও নিউইয়রক রাজ্যের অধিকাংশ শিল্পকেন্দ্রেই 
নায়াগ্র। প্রপাভ হইতে উদ্ভূত জলবিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের 
€ক) উত্তরে নিউইয়ক এবং নিউইংলগ্ড রাজ্যে, (খ) দক্ষিণাঞ্চলে আটলা টিক 
উপকৃললন্নিহিত রাজ্যসুমুহে, এবং (গ) পশ্চিষের রকি পর্বতাঞ্চলে জল- 
বিছ্বাতের ব্যাপক উৎপাদন ও ব্যবহার হইতেছে। ক্যানাভার মধ্যাঞ্চলে 
অবস্থিত প্রেয়রী প্রদেশ বাতীত অন্থান্ত প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই জলবিছ্যুৎ উৎপন্ন 
ও ব্যবহৃত হয়। তবে পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে জলবিছ্যাতের উৎপাদন ও 

ব্যবহার সর্বাপেক্ষা অধিক । 
(২) ইউরোপ--বর্তমানে ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্গত অনেক দেশেই 

প্রচুর পরিমাণে জলবিদ্যুৎ উৎপাদ্দিত ও ব্যবহৃত হইতেছে। ইতালীতে 
বর্তমানে জলবিছীৎ শক্তির উৎপাদন ও ব্যাপক ব্যবহারের দ্বারা কয়লার অভাব 



১৬৪ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল, 

বহুলাংশে মোচন কর! হইয়াছে । আল্লস্ ও আপেনাইন পর্বত হইতে নির্গত 
নদীসমূহ হইতেই জলবিদ্ৎ উৎপাদিত হয়। আল্লস্ পর্বতাঞ্চলের নদীসমূহ হইতে 
উৎপাদিত জলবিছ্যৎ ম্ুইজারল্যাণ্ডের শিল্প ও রেলপথ সমূহে ব্যাপকভাবে 
ব্যবহৃত হয়। নরওয়ের শিল্প-গ্রতিষ্ঠানসমূহ জলবিদ্যুৎ শক্তির উপর সম্পূর্ণরূপে 
নির্ভরশীল। নরওয়ের দক্ষিণ এবং পশ্চিম অঞ্চলেই সর্বাপেক্ষ। অধিক পরিমাণে 
জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। ভেনার হুদ হইতে উৎপন্ন গোট? নদীর উপর 

উলহাট্রা সুইডেনের বিখ্যাত জলবিছ্যুৎ-উৎপাদনকেন্ত্র। জলবিছ্যতের 
উত্পাদন ও ব্যাপক ব্যবহারের দ্বার! ফ্রান্স কয়লার অগ্রতুলত্া। ও খনিজ 
তৈলের অভাব মোচন করিবার চেষ্টা করিতেছে । জার্মানীর জলবিদ্যুৎ 
উত্পাদনের পরিমাণ সামান্ত হইলেও উৎপার্দিত জলবিদ্যুতের ব্যবহার 
ব্যাপক। 

(৩) এশিয়া এশিয়া মহাদেশের মধ্যে জলবিছ্যুতের উৎপাদন ও 
বাবহারে জাপান ও ভারত-ই প্রধান। অন্ককৃূল ভৌগোলিক পরিবেশ 
জাপানে জলবিছ্যৎ উত্পাদনের সহায়তা করে। হনন্থর পার্বত্য অঞ্চলেই 
জলবিদ্যুত্ের উৎপাদন অধিক। ব্রন্মদেশে উত্তরের পর্বতাঞ্চলে জলবিদ্যুৎ 
উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে। 

(৪) কুশিয়া__ইউরোগীয় রুশিয়ার (১) নীপার নদীর উপর (নীপ্রোগ্রেস 
কেন্দ্র), (২) লেনিনগ্রার্দের নিকট স্বীর ও ভলকভ নদ্দীর উপর, (৩) শ্বেত 
সাগরের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত নিভা নদীর উপর, (৪) ককেশাস 
পর্বতাঞ্চলের বিভিন্ন নদীর উপর এবং (৫) ভক্না অববাহিকা অঞ্চলে জলবিছ্যুৎ 
উত্পাদন কেন্দ্রসমূহ রহিয়াছে । এশীয় রুশিয়াতেও জলবিদ্যুৎ উত্পাদনের 
প্রচুর সভাবনা রহিয়াছে। 

দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মেলনে এবং অস্ট্রেলিয়া! ও নিউজীল্যাণ্ডে 
সামান্য পরিমাণে জলবিদ্যুৎ উত্পাদিত হইতেছে। 

ভাব্রতেক্র প্রধান প্রধান খনিজ সম্পদ 

*»৮ভারতের খনিজ সম্পদের মধ্যে নিয়লিখিত গুলিই প্রধান । 
লৌহ আকরিক € 1101) ০: )--আকরিক লৌহ উৎপাদনে ভারত 

পৃথিবীতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ভারতের লৌহ আকরিক 

অতি উচশ্রেণীর বলিয়। অনেকে অনুমান করেন। আবার ভারতের অধিকাংশ 
লৌহথনিরই বিশেষ স্থবিধা এই যে, এই খনিগুলির নিকটেই কয়ল! এবং লৌহ 
গলাইবার উপধোগী ম্যাঙ্গানীজ, চুনাপাির, ভলোমাইট গ্রভৃতি পাওয়। যায়। 
অধিকন্ধ খনি হইতে কারখান। এবং সেখান হইতে বড় বড় শহরকে যৃত্ত 

করিবার উপযোগী যানবাহনের স্থযোগ-হথবিধাও যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে । 
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ভারতে সঞ্চিত আকরিক লৌহের পরিমাণ ২,২৪* কোটি টনেরও উপর | 
উত্তম শ্রেণীর লৌহ আকরিক 
ভাবতের নানাস্থানে পাওয়া 
গেলেও নিয়লিখিত স্থানগুলিতে 
উহ] সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
উত্তোলিত হয়। 

ছোটনাগপুরেব সিংভূম 

জেলার কল্হান মহকুমার 
অন্তর্গত পানশিরাবুরু, বুদাবুরু, 
গুয়া এবং নোয়ামুণ্ডি খনি হইতে 
প্রচুর পরিমাণে উচ্চশ্রেণীর 
হেমাটাইট লৌহ আকরিক 
উত্তোলিত হয়। এই খনিগুলি 
দঃ পুঃ রেলপথের দ্বারা টাটা- 
নগরের লৌহ ও ইম্পাতের 

৩৪ নং চিআআ_-শ্ারতের খনিজ সম্পদ কারখানার সহিত সংযুক্ত । 

উড়িষ্যা_(ক) কেওন্ঝাড় 
অঞ্চলের ছুইটি খনি প্রধান-_-(১) বাগিয়াবুক এবং (২) উত্তর-পুর্বাঞ্চলে 

সিংভূমের নোয়ামুণ্তি খনির এই জেলার অন্তর্গত অংশ। এই খনিগুলির 

নিকটেই ম্যাঙ্গানীজ ও ডলোমাইট পাওয়া যায়। (খ) বোনাই অঞ্চল। 

(গ) ময়ুরভগ্জ জেলার গুরুমহিষাণী, ওকাম্পাদ (শুলাইপাদ ) ও বাদামপাহাড় 

খনি অঞ্চল হইতে প্রচুর উচ্চশ্রেণীর আকরিক উত্তোলিত হয়। এই সমুদয় 
খনি পুঃ ও দঃ পুঃ রেলপথেব দ্বারা টাটানগর ও আসানসোলের সহিত সংযুক্ত। 

এই খনিগুলির নিকটে প্রচুর কয়ল। ও ভলোমাইট পাওয়া যায। প্রকৃতপক্ষে 

মযূরভঞ্জ জেলার এই তিনটি খনি হইতেই ভারতে উত্তোলিত মোট লৌহ 
আকরিকের $ অংশ পাঁওয়া যায়। উড়িগ্যার মযুরভঞ জেলা, বোনাই ও 

কেওন্বাড হইতে সিংভূম জেলার কল্হান মহকুম! পধস্ত এই অতিবিস্তৃত 

লৌহ-প্রস্তরের বিরাট পর্বত পৃথিবীর মধ্যে আয়তনে ও গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়। 

অনুমিত হইয়াছে। সম্প্রতি উড়িস্তার কিরিবুরু অঞ্চলে একটি লৌহ খনি 

আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই খনিটি জাপানী তত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে। 

৬ রাজ্যের বাবাবুদ্ধান পর্বতে'অবস্থিত কেমাওগুণ্ড খনি হইতে অতি 

উচ্চশ্রেগীর হেমাটাইট লৌহ আকরিক পাওয়1 যায়। এই রাজ্যের তির 
ও চিতাক্র্গ ঞ্চলেও লৌহ পাওয়। যায়। এই রাজ্যে কয়লার অভাব 

থাকায় ক্বাষ্টের করলার লৌহ গলান হয। মধ্যপ্রদ্দেশের চান্দা ছ্েলার 
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লোহার! ও পিপলরগাও এবং ক্রগ জেলার ঢাবি ও রাজহার। পর্বতাঞ্চলে 

অবস্থিত খনিগুলি হইতে উচ্চশ্রেণীর আকবিক পাওয়া ফায়। এই প্রদেশের 
বস্তার অঞ্চলেও লৌহখনি আছে। মধ্যপ্রদেশের লৌহ অআকর ভিলাই-এর 
ইস্পাত কেন্ত্রেব্যবহৃত হয়। আন্োরে নেলোর, কুভাগ্পা ও কুন্থল এবং 
তামিলনাড়ুর ত্রিচিনপল্লী ও সালেম জেলায় লৌহখনি রহিয়াছে । এই খনি- 
গুলি হইতে উচ্চশ্রেণীর ম্যাগনেটাইট আকরিক পাওয়| যায়। লৌহখনির 
নিকট কয়ল1 না থাকায় আকরিক হইতে লৌহ নিফাশিত হইতেছে না। 
মহারাষ্ট্রের রত্ুগিরি অঞ্চলে এবং গোয়ায় লৌহখনি আছে বলিয়! অন্ঠমিত 
হইয়াছে। উত্তর প্রদেশ (আলমোডা), পাঞ্জাব এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বিভাবেব 
কয়লা-খনি-অঞ্চলসমূহেও সামান্ত পরিমাণে আবরিক লৌহ (“আয়বন 
স্টোন শেল”) পাওয়া যায়। ১৯৫০, ১৯৫৫) ১৯৬০ ও ১৯৬৫ সালে 

ভারতে যথাক্রমে ২৯*৭, ৪৬*৭, ১০৫-২) ১৬৭*১৮ ( অনুমিত ) লক্ষ টন লৌহ 
আকরিত হয়। 

ভ।রতের আভ্যন্তবীণ চাহিদা ( বর্তমানে ৮০ লক্ষ টন) মিটাইবার পবেও 

প্রতি বৎসর যে রপ্তানীযোগ্য উদ্ধত্ত থাকে তাহ] জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য 
এবং সিংহলে রগানী হয়। ১৯৫* সালের পর হইতেই রপ্তানীর পরিমাণ 
বুদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে ১৪ মিঃ টন লৌহ আকর ভারত হইতে 
রপ্তানী হয়। ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ এই রপ্তানীর পরিমাণ দীড়ায় অনুমান 
কারি মিঃ টন ॥ 

ম্যাঙ্গানীজ (21817699০)-_ম্যাঙ্গানীজ গ্রধানতঃ লৌহ ও ইম্পাভ 

শিল্পে, ফেরোম্যাঙ্জানীজ নামক সংকর ধাতু ও ম্যাঙ্গানীজ স্টীল নামক ইম্পাত 
নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। বাসায়নিক, বৈদ্যুতিক এবং কাচ শিল্পে ও দিয়াশলাই- 
এর উপকরণরূপে ম্যাঙ্গানীজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

একমাত্র রুশিয়! ব্যতীত ভারতই ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ 
স্থান অধিকার করে। ভারতের মোট ম্যাঙ্গানীজু উৎপাদনের প্রায় ৬০০. 
মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট, ছিন্দোয়ার1, জব্বলপুর এবং ঝাবুয়! অঞ্চলে অবস্থিত 
খনিসযূহ হইতে পাওয়া যায়। বিশাখাপত্তনমে বন্দর নির্মাণের পর হইতে 

মধাপ্রদেশের ম্যাঙ্গানীজ শিল্পের উন্নতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে 
দঃ পুঃ রেলপথের বিশাখাপত্তনম-রায়পুর শাখাপথে প্রচুর পরিমাণে ম্যাজানীজ 
বিশাখাপত্তনম বন্দরে নীত হয় এবং সেখান হইতে বিদ্বেশে রপ্তানী হইয়া যায়। 
ভারতের মোট ম্যাজীনীজ উৎপাদনের ১৫% ভজ্জা রাজ্যে উৎপাদিত হয়। 
এই রাজ্যের বিশাখাপত্তনম, কুঙ্র্ল ও বেলারী জেলায় এব সাম্দুর অঞ্চলে 
অবস্থিত খনিসমূহ বিশেষ উল্লেখষোগ)। এই সমস্ত অঞ্চলে অধিকাংশ 
ম্যাঙ্গানীজই বিশাধাপত্বনম বন্দর হইতে বিদেশে রগানী হয়। মহারাষ্ট্রের 



খনিজ দ্রবা ও শক্তি সম্পদ * ১৬৭ 

পাচমহল জেলায়, রতুগিরি, ভাগারা, নাগপুর এবং ছোট উদয়পুরে ম্যাজানীজ 
পাওয়া যায়। মোট উৎপাদনের ৬% ম্যাঙ্গানীজ “এ অঞ্চল হইতে আসে। 
মহীশুরের কাছর, সিমোগা, তুমকুর ও চিতলক্রগ অঞ্চলে ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া 

যায়। মহীশূরের ম্যাঙগনীজজ উৎপাদন অতি সামান্ত--মোট উৎপাদনের 

প্রায় ৪%। বিহারের মানভূম, হাজারীবাগ ও উড়িস্যার মমুরভঞ্, 
কালাহাণ্ডি, কেওনঝাড এবং গাংপুর অঞ্চলে ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়। এই 
অঞ্চল ভাবতের মোট উৎপাদনের ৪% ম্যাল্ানীজ উত্তোলন করে। 
রাজস্থানের বান্স্ওয়াবা অঞ্চলেও ম্যাঙ্গানীজ আকরিত হয়। 

ভাবতে প্রায় ১৮ কোটি টন ম্যাঙ্গানীজ আকরিক সঞ্চিত রহিয়াছে 
বলিয়। অনুমিত হয় । ইহার প্রায় ১ কোটি টনই রহিয়াছে মধাগ্রদেশ ও 

মহাবাষ্ট রাজ্যে । ১৯৫০) ১৯৫৫) ১৯৬০ ও ১৯৬৫ সালে ভারতে যথাক্রমে 

৮*৮, ১৫৮, ১১৬ ও ১৪৭৩ ( অন্রমিত ) লক্ষ টন ম্যাঙ্গানীজ উত্তোলিত হয়। 

উৎপাদিত ম্যাঙ্গানীজের মান ১০% ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গ্রহণ 
করে এবং অতি সামান্ত অংশ কাচশিল্প, রাসায়নিক শিল্প এবং বিদ্যুৎশিল্পে 
ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট প্রায় ৮৮% গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, বেলজিয়াম, 
জার্মানী এবং যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী হইয়া যায়। 

মোনাজা ইট (078516)--মোনাজাইট আকরিক হইতে থোরিয়াম 

ও ইউরেনিয়াম ধাতু নিফাশিত হয়। গ্যাসের আলোর ম্যাপ্ট ল্ গ্রস্ততিতে ও 
আণবিক শক্তি উৎপাদনে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীতে 
উৎপার্দিত মোনাজাইটের প্রায় ৮৩ ভাগই ভারতের কেরালা রাজা, উড়্িস্ত 
( চিন্কা ), অন্ধ (গোদাবরীর বদ্ধীপাঞ্চল ) এবং তামিলনাড়ুতে (তিনেভেলি ) 
পাওয়া যায়। সম্প্রত্তি ভারত হইতে মোনাজাইটের রপ্তানী নিষিদ্ধ 
হইয়াছে। 

ইলমেনাইট (1171616)--ইলমেনাইট আকরিক হইতে নিষ্কাশিত 
টাইটানিয়াম ধাতু দ্বার] অতি শুভ্র রং প্রস্তুত হয়। পৃথিবীর সমগ্র চাহিগার 
প্রায় ৭৫ ভাগ ইলমেন্টইট যোগায় ভারতের কেরাল] রাজ্য । ১৯৫০, ১৯৫৫, 

১৯৬০ ও ১৯৬৫ সালে ভারতে যথাক্রমে ২১৩) ২৫১১ ২৪৬ ও ৩'১ (অন্থমিত) 

লক্ষ টন ইলমেনাইট আকরিত হয়। ভারতে প্রায় ৩০ কোটি টন ইলমেনাইট 
সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়! অনুমিত হয়। বর্তমানে প্রতিবংসর ভারতে প্রায় 
**১ লক্ষ টন ইলমেনাইট বিভিন্ন শিল্পকার্ষে ব্যাবহৃত হইতেছে। 

তাআ (০০2০6:)--[ ব্যবহার--পৃঃ ১৪৪ দেখ ] ভারতে আর্তি সামা 
পরিমাণে তাগ্তর উৎপাদিত হক । ১৯০, ১৯৫৫, ১৯৬৯ ও ১৯৬৫ সালে ভারতে 
যথাক্রমে ৩৬৯১ ৩৪৩, ৪:৪১ ও ৪৬৮ (অনুমিত) লক্ষ টন তাত আকরিত হয়। 

বিছারের সিংভৃম, হাজারীবাগ ও সাওতাল পরগণায় তাত্র পাওয়া ধায়। লিংভূম 
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জেলায় ৮* মাইল বিস্তৃত অঞ্চল লইয়! একটি বিশাল তাম্রবলয় রহিয়াছেন। এই 
বলয়ের অন্তর্গত মোসাবানী, ঘাটশীল] ও ধোবানী অঞ্চলের খনিসমূহ হইতে তাত্র 
উত্তোলিত হয়। অন্ত্রের নেলোর জেলা, মহ্থীশুর, উত্তর প্রদেশের 
গাড়োয়াল এবং কুমায়ুন অঞ্চল, ঝাজজ্ছানের আজমীঢ, আলোয়ার ও উদয়পুর, 
পাঞ্জাবের কুলু অঞ্চল, পিকিম, মধ্য প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলেও সামান্য 
পরিমাণে তার আকরিক পাওয়া ধায়। বহিহিমালয় ব্যাপিয়া কুলু উপত্যকা 
হইতে আরম্ত করিয়া কাংড়া, নেপাল ও ভুটানের মধ্য দিয়! সিকিম পথস্ত বিভভৃত 
'একটি বিরাট তাম্রবলয় রহিয়াছে । ছৃর্গম অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া! এবং 

যানবাহনের অন্থবিধ! থাকায় এ অঞ্চল হইতে উত্তোলনকায চলে না। সিংভূম 
জেলার ঘাটশিলায় অবস্থিত “ইত্ডিয়ান কপার কর্পোবেশন” ভারতে উৎপাদ্তি 
প্রায় সমগ্র তাম্রই গ্রহণ করিয়া! থাকে । ভারত প্রতি সবই বিদেশ হইতে 

তাত আমদানী করে। তামেব সহিত দস্তা মিশ্রিত করিয়া এদেশে 
পিত্তল গ্রস্তত হয়। 

ঃ ভাবতে প্রায় ১২৯ কোটি টন 
তাত্র আকরিক সঞ্চিত রহিয়াছে 
বলিয়া অন্রমিত হয়। বতমানে 

প্রতিবংসর ভাবতে বিভিন্ন শিল্প 
কার্ধে প্রায় ০৭ লক্ষ টন তাত্র 

( ধা ) ব্যবস্ৃত হইতেছে 1৬1 
ম্যাগনেসাইট (11921725162) 

_-এই আকবিক হইতে নিষ্ষাশিত 
ম্যাগনেসিয়াম ধাতু কাচ, সিমেন্ট, 
কাগজ, বং প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তত 
কবিতে ব্যবহৃত হয়। বিহার, 
মহীশূর, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং 

৩৫ নং চিজ্র--ভারতের খনিজ সম্পদ তামিলনাড়ুর সালেম জেলায় প্রচুব 

ম্যাগনেসাইট সঞ্চিত রহিয়াছে । এদেশে উত্তোলিত প্রায় সমগ্র ম্যাগনেসাইট 
ইউরোপীয় দেশসমূহে রপ্তানী হয়। ১৯৫০; ১৯৫৫, ১৯৬০ ও ১৪৬৫ সালে 

ভারতে যথাক্রমে ০*৫৩, ০৫৮১ ১৫৪ ও ২'৩৫ ( অন্থমিত ) লক্ষ টন ম্যাগনে- 
সাইট আকরিত হয়। ভারতে প্রায় ৫৮ কোটি টন ম্যাগমেসাইট 
আকৃরিক অঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। বর্তমানে ভারতে 

প্রতি বৎসর প্রায় ১'৪ লক্ষ টন ম্যাগনেসাইট আকরিক নানাবিধ শিল্পকীর্ধে 
ব্যবন্ৃত হইতেছে । 

বন্সাইট (998%166 )--[ব্যবহার-_-পৃঃ ১৪৭ দেখ] ভারতে প্রচুর বন্সাইট 



খনিজ দ্রব্য ও শক্তি সম্পদ ১৬৯ 

সঞ্চিত রহিয়াছে । বিশেষজদের মতে সমস্ত শ্রেণীর সঞ্চিত বক্সাইটের পরিমাণ 
১৩১৪ কোটি টন। ইহার মধ্যে উচ্চশ্রেণীর বক্সাইটের পরিমাণ ৭'৯ কোটি টন। 
ইছার প্রায় ও ও অংশ বিহারেই রহিয়াছে । ১৯৫০১ ১৯৫৫), ১৯৬০ ও ১৯৬৫ 

সালে ভারতে যথাক্রমে *৬৪, ০৯০) ৩৭৭ ও ৭৭৩ ( অনুমিত ) লক্ষ টন 
বক্মাইট আকরিত হয়। মধ্য প্রদেশ, বিহার, অন্ত, তামিলনাড়ু, উড়িস্তা কাশ্মীর 
ও জন্মু এবং মহারাষ্ট্র রাজ্যের স্থানে স্থানে প্রচুর বক্সাইট পাওয়া যায়। তবে 
এদেশে আযালুমিনিয়মের উত্পাদন অতি সামান্য। “ইপ্ডিয়ান আলুমিনিয়ম কোং, 
তামিলনাড়ুতে এবং “আযালুমিনিয়ম কর্পোরেশন অব ইত্ডিয়া” আসানসোলে 
নিষ্ফাশনের কারখানা স্কাপন করিয়াছে । বিহারের মুরীতেও আযালুমিনিয়ম 
প্রস্তুতির একটি বৃহৎ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে ভারতে প্রতিবৎসর 
প্রায় ১ লক্ষ টন বক্সাইট আকরিক বিভিন্ন শিল্পকার্ষে ব্যবহৃত হইতেছে। 
সম্প্রতি ১৯৬৫ সালে স্থাপিত “ভারত আযালুমিনিয়াম কোং (প্রাঃ) লিঃ নামক 
বকারী প্রতিষ্ঠানটির তত্বাবধানে দুইটি অ]ালুমিনিয়ম নিষ্কাশন কারখানা 

ঘা উঠিতেছে। ইহাদের মধ্যে একটি স্থাপিত হইবে মহারাষ্ট্রের কয়ন। 
লে এবং অপরটি স্থাপিত হইবে মধ্যপ্রদেশের কবব1 অঞ্চলে । প্রথমটির 
পাদন ক্ষমত] হইবে বাধিক ৫০/৮৮* টন এবং দ্বিতীয়টির উৎপাদন ক্ষমতা 

হইবে বাধিক ১ লক্ষ টন্।, 

স্বর্ণ (3017) আগ্রেয় শিলাস্তরের মধ্যে মৌলিক অবস্থায় হ্র্ণ পাওয়া 

যায়। এই শিলান্তরকে চূর্ণ করিয়া ন্বর্ণ বাহির করা হয়। কোন কোন অঞ্চলে 
নদীবাহিত বালুকার সহিত স্বর্ণকণা মিশ্রিত অবস্থায় থাকে এবং বালুক1 ধোঁত 
করিয়া স্বর্ণ সংগৃহীত করা হয়। তবে এই প্রকারে সংগৃহীত শ্বণের পরিমাণ 
অতি সামান্ত। অলংকার ও মুদ্রা তৈয়ারীর জন্ই স্বর্ণ প্রধানতঃ ব্যবহৃত 
হয়। নানাবিধ শিল্পে এবং ওষধ প্রস্তত করিতেও স্বর্ণ ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। 

পৃথিবীতে উৎপাদিত মোট হ্র্ণের প্রাম্ম ২% ভারতে পাওয়া যায়। 
মহীশুরের কোলার স্বর্ণথনিশ্হইতে প্রায় ৯৯% স্বর্ণ পাওয়া যায়। মহীশূরের 
বেল্লারী ও ধারগুয়ারে স্বর্ণ উত্তোলিত হইতেছে । মহারাষ্ট্রের রত্বুগিরি জেলায়, 
কাশ্মীরে, প্রাক্তন হায়দরাবাদের হুটি অঞ্চলে, অঙ্কের অনস্তপুর ও তামিলনাড়ুর 
লালেম জেলাতেও দ্বর্ণের আকর পাওয়! যায়। পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, 
'আসাম, মধ্য প্রদেশ; বিহার, উড়িস্তা এবং কা্মীরের ন্বর্ণরেগুবাহী নদীর বালুক। 
ধৌত করিও সায়ান্ত পরিমাণ পাললিক বর্ণ উৎপাদিত হয়। শ্বর্ণের উৎপাদন 
ভারতে ক্রমেই হাস পাইতেছে। ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে মোট উৎপাদন ছাড়ায় 

যথাক্রমে ৪৬১৯ ও ৪৯৬২ কিঃ গ্রাঃ। ভারত সামান্ত পরিমাণ হ্বর্ণ বিদেশ 
হইতে আমদানী করে। 



১৭০ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল . 

রৌপ্য (511-)- রৌপ্য প্রধানতঃ সীসক, স্বর্ণ ও তাত্র আঁকরিকের 

সহির্ত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে, তবে অনেক সময় খনিতে মৌলিক অবস্থাতেও 
সামান্ত পরিমাণ রৌপ্য পাওয়া যায। ই অলঙ্কার ও মুদ্রা তৈয়ারীর জন্য, 
তৈজসপত্ত্র নির্মাণে, ঈষধ প্রস্তত করিতে ওগিণ্টি করিবার জঙ্য ব্যবহৃত 

হইয়] থাকে । ভারতে অতি সামান্ত পবিমাণ রৌপ্য হ্বর্ণ ও তামেব খনি 
হইতে উপজাত দ্রব্য হিলাবে উৎপাদিত হয়। ভারত প্রতি বৎসব প্রচুর 
রৌপ্য বিদেশ হইতে আমনানী কবে । 

দস্ত। ও সীঙগক ভারতে (রাজস্থান) খুব সামান্তই পাওয়া যায়। ভাবতে 

প্রায় ১:০৭ কোটি টন দম্তা-সীনক আকবিক সঞ্চিত বহিয়াছে বলিয়া অন্রমিত 
হয়। ১৯৬৫ সালে ৫৫৮২ (অন্্মিত) টন সীসক (ধাতু) ও ৯৭০৬ (অন্মিত) 
টন দন্ত] (ধাতু) উৎপাদিত হয়। বর্তমানে ভাবতে প্রতি বসব প্রায় **৩ 
লক্ষ টন সীসক (ধাতু) ও ০৬ লক্ষ টন দস্তাঁ( ধাতু )বিভিন্ন শিল্পকাধে ব্যহত 

হইতেছে । বিশাখাপত্তনম অঞ্চলে পোল্যাণ্ড ও ভারত সরকারের যৌথ- 
সহযোগিতায় বাধিক ৩০,০০* টন দস্তা নিফাশনেব ক্ষমতা যুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান 
এবং ১৯৬৬ সালে গঠিত ও বাধিক ১৮,০০০ টন দন্ত নিষফফাশনের ক্ষমতা যুক্ত 
“হিন্দুস্তান জিংক (প্রাঃ) লিঃ নামক একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান তৃতীয় 
পরিকল্পনার কাধকালে স্থাপিত হইয়াছে । 

7৮ অভ্র ৫1০৪)-[ ব্যবহাব-_ পৃঃ: ১৪৮ দেখ ] ভারত অভ্র উৎপাদনে 

বহুকাল যাবৎ পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। পৃথিবীর 
মোট উৎপাদনের প্রায় ৭৫% অভ্র ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। ১৯৫১-৫২ ও 
১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে যথাক্রমে ৫ ও ৪"১৯ লক্ষ হন্দর অভ্র উত্তোলিত হয়। 

উৎরুষ্ট অভ্র ভারতে যত আছে তত আর কোথাও নাই। ভারতীয় অভ 
লাধারণতঃ নিয়ো শ্থানসমূহে পাওয়া যায়। বিহারের অভ্রবলয় হাজারী- 
বাগ, গয্লা, মের ও মানভূম জেলার মধ্য দিয়া ৬০ মাইল দীর্ঘ ও ১৪ মাইল 
প্রশস্ত এক বিস্তৃত ভূখণ্ড অধিকার করিয়া! আছে। কোডার্মা বনাঞ্চলের 
নিকটবতখ স্থানে এই বলয়ের উল্লেখষোগ্য খনিলিমূহ অবস্থিত। বিহারের 
অভ্রবলয় সমগ্র ভারতীয় উৎপাদনের প্রায় ৮*% সরবরাহ করে। ভারতের 
অভ্রশিল্পে ২ লক্ষের অধিক শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে । উহার মধ্যে প্রায় 
১$ লক্ষ শ্রমিকই বিহারের অভ্রশিল্লে নিযুক্ত রহিয়াছে । বিহারের অভের 
উৎকর্ষ এবং তৎস্থানের শিল্পে নিষুক্ত জনগণের দক্ষতা তারতীয় অভ্রশিল্পকে 
জগতের মধ্যে একটি বিশিষ্ট আসন দিয়াছে। বিহারের অন্ত শ্ুচ্ছ; ইহ] “চুণী 
অভ্র" নামে পরিচিত ইহার মৃল্যও অধিক । জন্জ রাজোর নেলোর.জেলার 
৬* মাইল দীর্ঘ ও ১০ মাইল প্রশস্ত একটি বিসভৃত অভ্রবন্গয় রহিয়াছে । আট- 
মাকুর, রায়পুর, গুড়ুর ও কাভালী অঞ্চলে খনিস্মূহ অবস্থিত। নেলোরের 
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অভ্র ঈষৎ হুরিদ্রাভ এবং বিহারের অভ্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট । নীলগিরি অঞ্চলেও 
সামান্য পরিমাণ অভ্র পাওয়া যায়। বিশ্বার ও অন্ধের খনিসমূহ হইতে প্রা 

৭০% অভ্রের চাদর পাওয়! যায়। মহীশুরের হাসান জেলা, কেরালার 
ইরানিয়াল ভালুক এবং রাজস্থানের আজমীঢ ও জয়পুর অঞ্চজেও সামান্ত 
পরিমাণে অভ্র পাওয়] যায় । 

ভারতের বৈদ্যুতিক শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই বলিয়া অভ্রের 
আভ্যন্তরীণ চাহিদ। অত্যান্ত অল্প। এই কারণে ভারতীয় অভ্রের অধিকাংশই 
বিদেশে রপ্তানী হয়। যুক্তরাষ্ট্র (৪৫%), যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ও ফ্রান্স ভারতীয় 
অভ্ডেব প্রধান ক্রেতা । বন্দরসমৃতের মধ্যে কলিকাতা (৮৫০), মাদ্রাজ 
(১৪০০) ও বোম্বাই (১%) অভ্র রপানী করে। ব্রাজিল হইতে সামান্ত পরিমাণ 
অভ্রেব চাপডা পাত খোলাইবার জন্য এদেশে আমে । আন্তর্জাতিক অভ্র 
বাজাবে ব্রাজিল ভারতের প্রধান প্রতিদ্বন্ী। “মাইকা এযাডভাইসারী কমিটি” 
(১৯৫* ) এবং “মাইকা এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল” (১৯৫৬) ভারতীয় 
অন্র শিল্পের উন্নতিকল্লে বিশেষ বিশেষ কার্ধধারার অন্থমৌদন করেন । ১৯৬৪ 
ও ১৯৬৫ সালে ভারতে ধথাক্রমে ২২১৮০৬ ও ২২১৩৪ টন অভ্র উত্তোলিত 

হয়। 

জবণ (5810--ভারতে উতৎপার্দিত লবণকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যায়-__( ১) সামুদ্রিক লবণ, (২) ভৌম লবণ ও (৩) আকরিক' 
লবণ। ভারতে মোট উৎপাদিত লবণের প্রায় ৬৬০% বোগ্বাই, অন্ধ, তামিল- 
নাড়, পশ্চিম বঙ্গ, কচ্চ উপসাগরের নিকটবর্তী অঞ্চল এবং মালাবার উপকূল 
অঞ্চলের সমুদ্রজল বার্পীভূত করিয়৷ সংগৃহীত হয়। ভারতে উৎপাদিত 
লবণের প্রীয় ২৯০ রাজস্থানের সম্বর হদ, যোধপুর রাজ্যের ভিভোয়ানা ও 
ফলোদি হুদ এবং বিকানীর রাজ্যের লুনকরণসার হুদ হইতে পাওয়া যায়। 
ভারতে মোট লবণ উৎপাদনের প্রায় ১২% পাঞ্জাবের মণ্ডী রাজ্যের লবণ-্থনি 
হইতে পাওয়া যায়। ১৪৫০ ও ১৯৫৫ সালে ভারতে যথাক্রমে--৩ ও ২৫২ 

কোটি টন লবণ প্রস্তত হয়। খাছ্য হিসাবে এদেশে লবণের চাহিদ1 বাধিক 
প্রায় ২ লক্ষ টন। 

জিপাম, (0572587০)- কাগজ শিল্পে, সিমেন্ট ও সার নির্মাগে ইহা 
প্রচুর পরিমাণে ্যবহৃত,হয়। রাজস্থান (বিকানীর, যোধপুর, জৈসলমীর ) 
কাশ্মীর, ভামলুনাড়ু ও গজকাট ( কাঠিয়াবাড় ) প্রদেশে ইহা পাওয়া যায়। 
১৯৫৩) ১৪৫৫, ১৪৬৪০ ও ১৯৬৫ লালে ভারতে যথাক্রমে ২৭৬, ৬৭৯, ৯৮২ ও 

১১৫ (দমহৃমিত) লক্ষ টন জিপ্সাম আকরিত হয়। ভারতে সঞ্চিত জিপ্সাম 
আকরিকের পরিমাণ প্রায় ১১১৭ কোটি টন বলিয়া অস্মিত হুইক্জাছে।' 



৯৭২ প্রাথমিক অর্থনৈতিক তৃগোল 

ভারতে উৎপাদিত জিপ সামের সমগ্র অংশই আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে ব্যয়িত 
হইয়া যায়। 

সোর। (59162606)-_-কাচ তৈয়ারী, খাছ্য সংরক্ষণ, বারুদ নির্মাণ ও 
জমিতে সার দিবার জন্য সোর! প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। উত্তর প্রদেশে ও 

বিহাবে প্রচুব মোর] পাওয়া ায়। মোট উতৎপাদনেব অতি সামান্য অংশই 
আসামের ঢা-বাগানে সার দ্বিবাব কার্ধে ব্যবহৃত হয় এবং অধিকাংশই 
যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সিংহল, প্রণালী উপনিবেশ, ও মরিসাসে রপ্তানী 
করা হয়। 

হীরক (09155070)--অন্জর ( অনস্তপুব, বেলাবী, রষ্ণা, গুণ্টব এবং 
গোদাবরী জেলা ), উডিষ্যা ( সম্থলপুব জেল! ), মধ্যপ্রদেশ ( চান্দা জেল?) পান্না, 
চারখারী ও বুন্দেলথগ্ড) প্রভৃতি স্থানে অতি সামান্য পরিমাণে হীবক পাওয়া 
খায়। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের পান্ন। খনির ১২ মাইল দূবে মাজগাওষান অঞ্চলে 
একটি নৃতন হীবকখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভাবত সবকার এই খনিটি রুশ 
বৈজ্ঞানিকদের সহযোগিতায় চালাইবেন বলিয়! স্থিব কবিয়াছেন। ১৯৫৫ ও 
১৯৬৫ সালে ভারতে যথাক্রমে ১৭৮৭ ও ৪১৩৬ (অনুমিত) ক্যাবাট হীবক 

উত্তোলিত হয়৷, রর 

ভাব্রতেব্র শক্তি-সম্পদ 
,/ ভারতে প্রধানতঃ কয়লা, খনিজ তৈল ও জলবিদ্যুৎ হইতে শিল্পকাযে 
ব্যবহৃত শক্তি উত্পাদন কর] হয়। গৃহস্থালীব কাধে, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে, 
গোময় এবং কাষ্ঠও জালানীরূপে ব্যবহৃত হয়। 

কয়লা (0০০81 )-- বর্তমান 

জগতে কয়লাই শ্রেষ্ঠ শক্ষি-সম্পদ | 
কয়ল। উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে 
অষ্টম স্থান অধিকার করে । ভাবতে 

উত্তোলিত সমগ্র কয়লার পরিমাণ 
পৃথিবীর মাত্র ২০। ১৯৫১ সালে 
ভারতে ৩৪৪'৩ লক্ষ টন কয়ল। 
উত্তোলিত হয় । উৎপাদনের 

পরিমাণ ও মূলা হিসাবে ভারতের 
খনিজ সম্পদগুলির মধ্যে কয়লাই 
শ্রেষ্ঠ। ৃ 

রা 

উগ্চপাদ্ধক অঞ্চল (.১:6৪৪ 
৩৬ নং চিআ--ভারতের উল্লেখঘেগ্য করলাখনিনমূহ ০ (০৫০:00 )__.কারতের 

কয়লা প্রধানত; দুই শ্রেণীর । (ক) ভারতের, লে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ, 
১৫৪০৭ 
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বিহার, উভিঘ্যা, মধ্াগ্রদেশ ও অন্ত রাজ্যের খনিসমূহ হইতে যে কয়লণ 
উত্তোলিত হয় তাহ গণ্ডোয়ানা] (03010058159) কয়ল1 এবং (খ) অন্যান 

স্বান হইতে যে কয়ল! উত্তোলিত হয় তাহা টাশিয়ারী (51689) কয়লা । 
গণ্ডোয়ান। কয়ল। টাশিয়ারী কয়ল। অপেক্ষা উত্রষ্ট। 

(ক) গণ্তোয়ান। কমল! খনিগুলিব নিয়োক্ত স্থানসমূহ হইতেই অধিকত্বর 
কয়ল1 উত্তোলন কায চলে। 

(১) পশ্চিমবঙ্জ--পশ্চিমবঙ্গেব বাণীগঞ্জ ও আসানসোলের কয়লার খনিই 
সমধিক উল্লেখযোগ্য ৷ রাণীগঞ্জের কয়লার খনি প্রায় ৬০০ বর্গ মাইল পর্বস্ত 
বিস্তৃত এবং এই অঞ্চল হইতে ভাবতের সমগ্র কয়লার প্রায় $ অংশ প"ওয়া 
যায়। এই খনি পুঃ ও দঃ পুঃ বেলপথে কলিকাতা ও অন্যান্য শিল্পাঞ্চলেব 

সহিত সংযুক্ত । এই কয়লার খনিকে ভিত্তি কবিয়াই কলিকাত1 ও বর্ধমান 
অঞ্চলেব বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র গডিয়া উঠিয়াছে। 

(২) বিহার--কলিকাত] হইতে ১৪০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ১৭৫ 
বর্গমাইল পযন্ত বিস্তৃত ঝরিয়াব কয়ল খনি পুঃ ও দঃ পুঃ বেলপথেব দ্বারা 
বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলেব সহিত সংযুক্ত । ভাবতে উত্তোলিত সমগ্র কয়লাব প্রায় 

% এই খনি হইতে উত্তোলিত হয়। ঝরিয়ার কয়লার খনিব পশ্চিমে 
অবস্থিত বোকারো খনি ২২০ বর্গ মাইল বিস্তৃত; উত্তর করণপুর! খনির 
আয়তন ৪৫০ বর্গমাইল। ইহা ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় পুর্ণ। দক্ষিণ 
করণপুরা খনি হইতেও কয়লা পাওয়া যায। উত্তরের শিরিডি খনি হইতে 
উৎকৃষ্ট কয়ল। পাওয়া যায় এবং উহ! লৌহ গালাইবাব জন্য পথাপ্ত পরিমাণে 
বাবহত হয়। দামোদব অববাহিক! অঞ্চলের অন্তর্গত পঃ বঙ্গ ও বিহাবের 

উপরোক্ত কয়লার খনিসমূহ এঁ সমগ্র অঞ্চলের শিল্লোন্নয়নের সহায়ত করে। 
বিহাবের শোণ-পালামৌ অববাহিকাব অন্তর্গত ডালটনগঞ্জ, পালামৌ, হুটার, 
ওঁরাঙ্গা, প্রভৃতি খনি হইতেও কয়লার উত্তোলন কার্য চলে। 

উড়িস্যাব মহানদী অববাহিকার অন্তর্গত তালচের, রামপুর ও 
হিমশির খনি হইতে কয়ল। উত্তোলনের পরিমাণ এ অববাহিকা অঞ্চলেব শিল্প 
প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দিন দ্রিনই বুদ্ধি পাইতেছে। 

(৪) মধ্যপ্রদেশে ইতস্তত: বিক্ষিগ্চ অনেকগুলি কয়লাব খনি রহিয়াছে। 
তন্মধ্যে সাতপুর] অঞ্চলে অবস্থিত কান্হাম্ এবং পেঞ্চ উপত্যক। ও মোহ- 
পানী ,এৰং রেওয়া-ছত্রিশগভ অববাতিকাব অন্তত উমেরিয়া, লোহাগপুর, 
জোহিলা, পিংগ্রলী, ভাতপাণি, ঝিলিমিলি, বিজ্জামপুর, ল্জনণপুর, 
করব ও রায়গড় খনিসমৃহই প্রধান। রেলপথ দ্বার] অগ্ঠান্ত স্থানের সহিত 
উপযুক্ত যোগাযোগের ব্যবস্থা! স্থাপিত না হওয়ায় মধ্যগ্রদেশের খনিসমূহ হইতে 
ভাল উত্তোগন কাধ চলে না। : তবে অন্তান্য শক্তি-সম্পদ না থাকায় সাতপুরা 
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ও রেওয়া-ছত্রিশগড অববাহিকা অঞ্চলের সমস্ত, শিল্পই এতদঞ্চলের কয়লা 
খনি-সমূহকে ভিত্তি করিয়! গড়িয় উঠিয়াছে 

(৫) ম্থারাষ্র রাজ্যের ওয়ার্ধা উপত্যকার অন্তর্গত বল্লারপুর, 
ওয়ারোরা, উন, ভাণ্ডার, ঘুষঘুষ, চল্দা, ওয়ামনপল্লী, সাহপুর ও 
ইয়োট্মল অঞ্চলেও কয়ল! পাওয়া যায়। ওয়ার্ধা অববাহিকণ অঞ্চলের সমস্ত 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানই এই সমস্ত কয়লার খ নকে ভিত্তি করিয়৷ গড়িয়া উঠিয়াছে। 

(৬) অন্ত্রের পিারেনী ও বেদ্দাদানল খনিতে করল পাওয়া] যায়্। 
এই খনিগুপির কয়ল। সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর। দক্ষিণ ভারতের বেলপথসমুহে 

এবং কলকারখানায় এই স্থানের কয়ল ব্যবহৃত হয়। এই রাজের তান্দুর 
খনি হইতেও কয়লা উত্তোলিত হয়। 

(খ) টাশিয়ারী কয়ল। আমামের নাজিব ও মাকুম, পাজস্ছ(নের 
বিকানীর, জন্মুও কাশ্মীর এবং পশ্চিমবঙ্গের দাঞ্জিলিং অঞ্চল হইতে 
পাওয়া যায়। ভারতের মোট উৎপাদিত কয়লার মাত্র ২% টাশিয়ারী 
কয়ল1; ইহার মধ্যে আবার অর্ধেকাংশই আসামে খনিসমূৎ হইতে 
উত্তোলিত হয়। আসামের কমল! আসাম বেলপথে এবং ব্রহ্মপুত্র নদ দিয় 

যাতায়াতকারী শ্রীমার-সমূহে অধিক ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি ভূতত্ববিদ্গণ 
অনুমান করিয়াছেন যে আসামের গারো পর্বতাঞ্চলে অতি উচ্চশ্রেণীর কয়ল। 
প্রচুর সঞ্চিত বহিয়াছে। আবার মধ্যপ্রদেশ ও বিহার অঞ্চলেও নৃতন নৃত্তন 
কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে । সম্প্রতি তামিলনাড়ুর দক্ষিণ আর্কট অঞ্চলেও 
একটি অতি বিস্তৃত লিগনাইট কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই 
কয়লার সুষ্ঠ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তামিলনাড়ুর নিভেলিতে একটি বিরাট 

কারখানা স্থাপিত হইম্বাছে। এই কারখানাটি হইতে গুড] কয়লার ইট 
(001016005৯১, ইউরিয়া ও সালফেট নাইট্রেট (সারের জন্ভ ) উৎপাদিত 

হইতেছে 1), 
উস আভ্যস্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (70:০006107, ০012- 

80000101010 ৪00 ৫:৪৫০)--ভারতীয় কয়লার খনিসমূহ সমগ্র ভারতে 

সমভাবে বন্টিত নহে । মোট উৎপাদনের প্রায় ৮&% পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে 

পাওয়া ষায়। উত্তর ভারতে কয়লার সরবরাহ অতি সামান্ব এবং উহাও অতি 

নিকষ্ট স্তরের। উত্তরপ্রদেশে কয়লা একেবারেই নাই। ভারতের কয়লার 
খনিসমূহ সমুক্রোপকৃূলে কিংবা জলপথের সন্নিকটে অবস্থিত না থাকায় 
সলভ পরিবহনের স্থযোগ নাই। বর্তমানে উন্নত ধরণের পরিবহন ও 

বিকেন্দ্রীভূত উৎপাদনের সাহায্যে দেশাভ্যন্তরে কয়ল! বণ্টনের স্বব্যবস্থ! করার 
চেষ্টা চলিতেছে । 

ভারতে সঞ্চিত ( চ২০৪০:০ ) কয়লার পরিমাণ সম্পর্কিত কোনরূপ ছু 
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লমীক্ষা এতাবৎকাল পর্ধন্ত হয় নাই। বৈদেশিক ভূতত্ববিদ্গণ অনুমান করেন 
যে ভারতে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় ৮৭০* কোটি টন। আবার ভারতীয় 
ভূতত্ববিদগণের মতে ভারতে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় ৮*** কোটি টন। 
বর্তমান হাবে উত্তোলিত হইলে এই কমল মাত্র ছুইশত বৎসরকাল মধ্যেই 
নিংশেহিত হইয়া যাইবে । ভারতের নিম্মশ্রেণীর কয়লার মধো ৩৯০ কোটি 
টন টাশ্রিয়ারী কয়লা ও ২০০ কোটি টন লিগ্নাইট তৃগর্ভে সঞ্চিত রহিয়াছে 

বলিয়া অনুমতি হয়। 

ব্যবহারেব দিক হইতে বিচার করিলে ভারতীয় কমলাকে পাচ শ্রেণীতে 

(01855160800) ) বিভক্ত কর] যায় £-(১) ধাতব শিল্পে ব্যবহাবোপযোগী 

কয়লা__ইহ! ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, বোকারে। ও গিরিভির খনি হইতে পাওয়া যায়। 
€২) উচ্চ শ্রেণীব স্তীম কয়লা-_ইহ। বাণীগঞ্জ, বোকারো, করণপুরা, তালচের ও 

মধ্যপ্রদেশেব বিভিন্ন খনি হইতে পাওয়া যায়। (৩) টাশিয়ারী কয়লাঁ_ 

ইহ1 আসাম, রাজস্থান ও পাঞ্জাবে পাওয়া যায়। (৪) নিম্লশ্রেণীর স্টিম কয়ল। 
ও ৫) পিগ্নাইট। 

কয়ল অতি মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। এই সম্পদেব পরিমাণ সীমাবদ্ধ 
হওয়ায় ইহাগ অপচয় জাতীয় ্বার্থেব পরিপন্থী । সেইজন্ এদেশে কয়লার 
সদ্ধবহাব ও অংরক্ষণের (00056158610. ) নিমিত্ত নিয়লিখিত বিষয় 

সম্বন্ধে অবহিত হওয়া আশ্ত কর্তব্য । (১) উন্নত প্রণালীতে কয়লার উত্তোলন, 

(২) কয়লার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, (৩) কয়ল] হইতে উপজাত দ্রব্যের উত্পাদন, 
(৪) গুঁড়া কয়লার দ্বারা হট প্রস্ততকরণ এবং জালাণ হিসাবে ইহাদের 
বাবহার বৃদ্ধিকরণ, ৫৫) কয়লাব ধৌঁতকরণ ও বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার বিমিশ্রণ, 
(৬) কয়লার পরিবর্তে অন্য শক্তি-সম্পর্দের (বিশেষতঃ জলবিদ্যতের) উৎপাদন 
ও ব্যবহার, এবং (৭) খনি হইতে কয়ল] কাটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বালির দ্বার 
শূন্যস্থান পুরণ । সম্প্রতি কয়ল1 খনি সমূহের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ তদারকির 

জন্ত একটি 'কোল বোর্ড' স্থাপিত হইয়াছে এবং কয়লার অঙ্গারীকরণ, কোক 
উৎপাদন, বিমিশ্রণ প্রভৃতি বিষয়ে নানাবিধ গবেষণামূলক কার্য ধানবাদের 
“ফুয়েল রিসার্চ ইনষ্িট্যুট' কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। কয়লার সুষ্ঠ 
সংরক্ষণের উদ্দেশ্তে খনি সমূহের অভ্যন্তরস্থ শুন্ত স্থান পুরণ, কয়লার শ্রেণী 
বিভাজন ও ধৌত করণ কারখানারও স্থাপন কর হইয়াছে । 

ধনি হইতে কয়লা উত্তোলন কার্ধে প্রায় ৩'৫ লক্ষ শ্রমিক (7.99০0৪1:) 
নিযুক্ত রহিয়াছে । এই শ্রমিকদের অধিকাংশই মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের 
অধিবাসী । ইহাদের অধিকাংশই কৃষিজীবী বলিয়া! ইহার] সারা বৎসর সমভাবে 
খনির কার্ষে নিষুক্ত থাকিস্খে্টিপারে না। অধিকত্ধ, এই সমন্ত শ্রর্মিক্ষ খনি 
হইতে করলা উত্তোলনকার্ধেও দক্ষ নহে । বর্তমানে অবস্ধ শ্রমিকদের আধুনিক 
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বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন কার্ধে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার চেষ্ট) 
চলিতেছে । আবার ভারতের ৮২৮টি কয়লার খনির মধ্যে ৬৫১টি এত 
ক্ষত্রা়্তনের যে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই সমস্ত খনি হইতে কয়লা উত্তোলন 
করাও অসম্ভব। এই সমস্ত কারণে ভারতীয় কয়লার মূল্য অধিক হইয়া পডে। 
সম্প্রতি ক্ষুদ্র ক্ষুত্র কয়লা খনির সংযোজন সাধন করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা 
করা হইতেছে। 

ভারতে উত্তোলিত সমগ্র কয়লার ৩৩% রেলপথসমূহে, ১০% লৌহ ও 
ইম্পাতের কারখানাসমূহে, ১০% বয়ন শিল্পাগারসমূহে, ৭% বিদ্যুৎ উৎপাদন 
কার্ষে, ৭% শ্রীমারসমূহে রপ্তানীর কাধে এবং অবশিষ্টাংশ অন্যান্ত নানাবিধ 
শিল্প ও গৃহস্থালীর কার্ধে ব্যয়িত (5365 ) হয়। ভারতীয় কয়লা হংকং, 
সিংহল, প্রণালী উপনিবেশ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মালয় উপদ্বীপ, পাকিস্তান, 
জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ব্রদ্মদেশ ও সিঙ্গাপুবে ব্গানী হয়। ১৯৫১ সালে ২৭'৩ 
টন কয়লা রপ্তানী কর] হয়। 

১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে মোট কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ দাডায় নিষ্বূপ £ 

৮৬০৩ টন 

নি সত শশা শপ পিসপি। | শশা স্পা | পপশিদ পাস পিস 

১৯৬৪ ( ১৯৬৫ অন্মমিত) 

টা 0. ন্ র 5 ূ লিগনাইট ও ক ১৫১৬৯ | ২৩,৩১ 

খনিজ তৈল (56:০15872 )_খনিজ তৈল উৎপাদনে ভারতের স্থান 
আশানুরূপ নহে। 

উগ্পাক অঞ্চল (41595 0£19:090800101 )- হিমালয়ের উত্তর-পুর্ব 

প্রাস্তস্থিত এক প্রকার ভঙ্গিল শিলাস্তর হইতে এই খনিজ তৈল পাওয়া] বায়। 
হিমালয়ের পুর্ব প্রান্তের ঠতলক্ষেত্রটি আসামের উত্তর-পুর্ব প্রান্তে লখিমপুর 
জেলার ডিগবয়ে ২২ বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়! বর্তমান। ইহাই ভারতের 
সর্বপ্রধান তৈলখনি। এই তৈল ডিগবয়ের পরিশোধনাগারে পরিশোধিত হয় । 
আসামের দক্ষিণ-পুর্বাংশে কাছাড জেলার বদরপুক্কর নি:শেধিতপ্রায় একটি 
তৈলখনি রহিয়াছে । সম্প্রতি নাহারকাটিয়া ও রুদ্রসাগরে ঠৈলখনি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । আমামের ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চলেও দুইটি তৈল- 
কূপের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । আবার ত্রিপুরা রাজ্যেও তৈলখনি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । গুজরাট রাজ্যের অন্তর্গত আাংকেশ্বর, কলোল ও ক্যান্থে অঞ্চলে 

তৈলখনি আবিষ্কৃত হুইয়াছে। হিমাচল প্রদেশের জালামুখী ও রাজস্থানের 
জৈসলমীরে তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পঃ বঙ্গের উপকুলাঞ্চলে, কচ্ছ, 
ফাঠিয়াবাড় ও পাঞ্জাবে তৈল পাওয়। যাইতে পারে বলিয়া অনেকে মনে 
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করেন। এহপ্ধপ অন্ুমিত হইয়াছে ষে ভারতের প্রায় ৪ লক্ষ বর্গ মাইল 

পরিমিত স্থান হইতে খনিজ তৈল পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । ১৯৫৫ সালে 

স্থাপিত “অয়েল আযাগ্ড ন্যাচাবাল গ্যাস কমিশন” ভাবতে তৈল উৎপাদন 
সৃদ্ধিব জন্ প্রশংসনীয় কায কবিতেছেন। 

উৎপাদন) আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজয € 01০910607) ০০- 
50100106101) ৪00 08০ )--১৯৫* সালে ভারতে খনিজ তৈলের 

আভ্যন্তবীণ উতপাধন দাড়ায় মাত্র ৬৬০ লক্ষ গ্যালন। প্রতি বৎসর প্রায় ৩০০০ 

লক্ষ গ্যাপন খনিজ তৈল এদেশে ইরান, যুক্তরাষ্ট্র বোশিও, ব্রহ্মদেশ এবং 

কশিয্প। হইতে আমদানী হইয়া আসে। সম্প্রতি বোশ্বাই-এর অনতিদৃরে ট্রন্ছে 
অঞ্চলে 'পাঞা-শেল' (১৯৫৫) কর্তৃক একটি এবং স্টানভ্যাক” (১৯৫৪) কর্তৃক 
একটি_-এই তশ্টটি পখিশোধনাগাব স্থাপিত হইয়াছে । “ক্যালটেক্স কোং, কতৃক 

বিশাখাপত্তনমে৪ একটি তৈল শোধনাগাব স্থাপিত হইয়াছে । আসামের 

নাহাবকাটিয়া ততলখনি হইতে তৈল উত্তোলনের জন্য সম্প্রতি “অয়েল ইগ্ডিয়া 
।১৯৫৯)৮ নামক একটি সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে । এতদঞ্চল হইতে উত্তোলিত 

তল সবকারী অংশে স্থাপিত গৌহাটিপ নৃনমাটি এবং বিহারের বাবাউনি এই 
হুইটি নুতন তৈল পরিসআ্রাবণ কেন্দ্রে নলপথে প্রেরিত হইতেছে । নাহাপকাটিয়া 

অঞ্চলে তৈল ব্যতীতও যে স্বাভাবিক গ্যাস পাওয়া যাহবে তাহা বিদ্যুৎ ও 
কৃত্রিম সাব উত্পাদন কাষে ব্যবহৃত হইবে । আসামের ব্রহ্গপুজজ অববাহিকা 
অঞ্চলের নব আবিষ্কত তৈলকৃপ ছুইটি “অয়েল ইগ্ডিয়া” সংস্থাটি ইজারা 
লইয়াছেন। সবকারী মালিকানায় আর একটি নৃতন তৈল পরিশ্রাবণ কেন্দ্র 
গুজবাটের ক্যাম্থে অঞ্চলে স্থাপিত হইয়াছে । 

পরিস্রাবণ ও বিপণনের সুষ্ঠু সমম্বন্ধ সাধনের উদ্দেশ্তটে “দি ইণ্ডয়ান 
রিফাইনারিজ লিঃ? (১৯৫৯) এবং “্দ ইপ্ডিয়ান অয়েল কোং লিঃ, (১৯৫৯) 

নামক সরকারী সংস্থ। দুইটি ১৯৬৪ সালে মিলিত হইয়া "দি ইণ্ডিয়ান অয়েল 
কর্পোরেশন? নাম ধারণ করে। এই কর্পোরেশনটি বিদেশ হইতে প্রচুর 
পরিমাণে পরিশোধিত তৈল ও তৎসংশ্রিষ্ট সামগ্রী আমদানী করিয়। 
দেশাভ্যস্তবে সরকারী নিঁয়ন্ত্রণাধীনে গঠিত পরিশ্রাবণ কেন্দ্রসমূহে সরবরাহ 
করে। 

ভারতে প্রচুর বিটুমিনাস ও লিগনাইট জাতীয় কয়ল৷ রহিয্বাছে। 
ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীর ন্তায় ভারতেও এই কয়ল] হইতে বিশ্লেষিত তৈল 
প্রস্তত করা যাইতে পারে। 

জলবিদ্যুৎ € ৪5: 2০5৪: )-_ক্রমক্ষীয়মাণ কয়লা সম্পর্দের 
সংরক্ষণ, শ্রম-শিল্লের অধিকতর প্রসার, গ্রামাঞ্চলের কুটির শিল্পে প্রাণ সঞ্চার 
এবং শ্রম-শিল্পের বিকেন্জ্রীকরণের জন্ত ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশ্বে 

১২ 



১৭৮ গ্রাথমক অর্থনৈতিক ভগোল 

প্রয়োজনীয়তা বহিয়াছে। বুষ্টিপাতের প্রাচষ, তৃপ্ররুতিব বন্ধুবত1, *দীব 
খবপ্রবাহ, নিয়মিত ও অবিরাম জল্শ্রোত--এই সমস্ত প্রারুতিক অবস্থা 
এবং কয়পা ও খনিজতৈলেব অপ্রতুলতা, জনবল ও শিল্পসমুদ্ধ তোগকেন্্রেব 

নিকটনতিতা, যানবাহনেব স্ববাবস্থা প্রতি অশ্রবুল অর্থনৈতিক অবস্থ। 
জলবিদ্যুৎ উত্পাদনেব সহায়ক । কিন্তু খতুভেদে বৃষ্টিপাতের াবতম্য 
৪ অনিশ্চয়তা হেতু শাখতায় নদীসমূতেব ভলপ্রবাত অবিবাম ও স্রনিয়ন্থিত 

নতে। ভুতবাং অনাবৃষ্টিকালে ও গ্রান্মকালে জলবিদ্যাং উত্পাদনের ন্ 

কুত্রিম জলাধার নির্মাণ করিয়া] জল সঞ্চয় কবা প্রযোভন হয়। 
জলবিদ্যতেব উৎপাদন উত্তব ভাব অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতেই *-দব | 

দক্ষিণ ভাবতেব মালভাণ অঞ্চলে প্রচ খরশোতা পদী ও জ5 1৩ 
বঁহয়াছে। পঃ ঘাট পন্ত অঞ্লেব প্রচুব বৃষ্টিপাত ও ধার্সিণাতেত জলা বাত 
উত্পাদনের সহায়ত] কাপ । আবাধ শাবতেব দন্সিণ-পশ্চি। অথণ এব 

দর্ষিণ প্রান্ত ভইতে কয়লা খ নসমুঈ অনেক দূবে অবাপ্ত* অথচ স১ দশ্দিণ 

শাবতে শিল্প স'+গঠন দ্রত পরণাবপাভ কবিতে?ছ এবং বিদ্যুৎ সবববাভেব 

চাভিদাও বহিযাছে ব্যাপক । ওহ সঃস্গ বাবণে দাশিণাতোর অলক 

শিবপই সম্পূর্ণকপে জলবিহ্বাতেব সাভাযে পরিচাপিত হহতেছ্ে। 
উত্তর ভারতের নবাপযূহ হিমালয়েৰ ভিমবাভ ভইত্দ উদ্ভুত | গ্রতে)কটি 

নদী নিতান্হ, প্রতোকটিব ঢাল স্থম্পষ্ট, কি জলবিদ্যুৎ উতৎপশাশব 
পরিমাণ অতি সামাগ্ত। কারণ উত্তর শাবতেব প্রকাণ্ড সমভূমিতে প্র ঙ্ম 
জলাশয় ও জলপ্রপাত ্ট্টি কব! দুদ ৪ ব্যয়লাধ্য। স্বানার্পিক ডল- 

প্রপাতমুক্রাহমালয়েৰ পাবত্য অঞ্চণেব বাস্তাঘাট আতশধ দুর্গম, নদনদীব 

ঝআোতবেগও ভীষণ, এবং সেখানকার জলশক্তিকে বাধিয়া ফেল। নানাবিধ 
সমস্যাঘুক্ত । আবাব উদ্ভব ভাবত্েব যান্ত্রিক শামন্প্পেব বড বড কেন্ত্রপ্ডাপ 
উন্তব ভাবতে বয়ল ও তৈতল ক্ষেত্র হততেহ প্রয়োজনীয় শক্তি সম্পদের 
সববরাহ পাইয়। থাকে । তবে বয়লাসম্পদ বহিত ভন্তবপ্রদেশ, কাশ্মীৰ ও 

পাগ্াণে জলবিদ্যুতেব উৎপাদন একটু বেশী। হিমাচল প্রদেশ হইতে তাসাম 

পযন্তাবস্তৃত সমগ্র হিমালয় অঞ্চলটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনায় পুণ। 
উগুপার্দক অঞ্চল (41585 0£ 19100106010 )-- দক্ষিণ ভারতের 

মহারাষ্ট্র বাজ্ব পশ্চিম ঘাট পৰভাঞ্চলে চারিটি জলবিছ্যুৎৎ উত্পাদনের 
প্রতিষ্ঠান বহিয়াছে --(১) শাদ টাটা হাইড়োউলেকট্রিক পাওয়ার সাপ্লাই কোং” 

লোনাভলার শিকট তিনটি হ্রদে (লোনাভলা, ওয়াল ওয়ান, এব* 

মিবাওয়াট! ) মৌন্ুমী বুষ্টিব জল সঞ্চিত বাখিয়া খোপোলিব বিদ্যুৎ উত্পাদনের 
কাবখানায় প্রেবণ করে | (২) শাদ অন্ত্রভ্যালী পাওয়াব সাপ্লাই কোং” 
অন্ধনদীতে বাধ বাখিয়া একটি কুত্রিম জলাশয়ে জল সঞ্চিত কবিয়। 
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বাখে। পরে এই জল বিভপুবীব বিদ্যুৎ-উত্পাদনকেন্তে চালান দেএয়া হয়। 

(৩) “দি টাট। পাওয়ার কোং” নিলামূল! নদীব জলমোতড ছাবা 

বিছা উত্পাদনের জন্য ভীবা নামক স্থানে প্রকাণ্ড জলবিছ্যুৎ উত্পাদন কেন্দ্র 

স্থাপন কবিস্বাছে। ১৯২৭ ্রীষ্টাব হইতে এই শিপটি কে স্পা] একত্তীক্ঠত 
হয] “টাটা ভাউড্রোইলেকট্রিক এজেন্সী” শামে অভিহিত হয় | (৪) চোল। 

( কল7াণ ) জপবিদ্যুৎ উত্পাদন কাবখানাটি ৫৪,০০০ কিঃ 52 পাবাধত 

বিদ্যুৎশক্তি উত্পাদন কবে । 

অন্ত্রপ্রদেশের (১) মাচকুন্দ পবিকপ্পনাই শ্রেষ্ট । অর্থ ও উডিষ্যা বাজ্ছের 
সীম| শিদেশকাবা মাচকুন্দ নদীব দগিণতটে দ্বহুম| জলগপাতেব নিকট নিছি ৩ 
জলাধাব হতে শির্গত জলবাশিব সাহায্যে ১১৫ লক্ষ ক, ৪. জলাবদ্ধযুৎ 

খপাদত হউতেছে। (১) জ্রীসেলাম জলাবগ্চুৎ কেগ্রটি নাধেব ছাব। সঞ্চিত 

ধা নদীব জলপ্াশ ভতইতে শ্লবিত্যৎ উত্পাদন কদ্িতেছে। (৩) নিম্ন 

মিলের জলবিগ্াৎ পবিকপ্পনাব বিদ্ভাৎকেত্টি এই বাজে ডোঙাবায়া 
অঞ্চলে মবাঞ্তত । 

মহাশুরের (১) এশিবলমুদ্রম্ ধারক" ভাবতেব উল্লেখহোগয 
জল-বিছাৎ-উত্পাধ্ন কেন্দ্র। কাবেবী নদীব জল্প্রপা ইতে শিবসমুদ্রম 
কেন্দ্রে ৪২, ০০০ কি. ও. পরিমিত বৈছুাত্তিক শক্তি উত্পাদিত ভইতেছে। 
(২) পীম্স। (১৭,২০০ কিঃ 2) ও (৩) যোগপ্রপত অঞ্চলে (৭২০০০ 
কিঃ 9) আব৪ দুষ্টি পিদ্বাৎ্ঘউত্পাদন কেন স্বাপন কবা হইয়াছে | 
বিছ্যুৎ্বাঙী তাবে সাহাযষো এই তিনটি কেন্দ্র পবম্পব সংযুক্ত । বেশম 
শিলে, ব্র্ণথনিতত এ. বাজোব অপবাপৰ শিল্পে এই জলবিদ্যুৎ বাবহৃত হয়। 
শেষোক্ত পবিধগ্পনাটিব নৃতন নাম দেওয়া হইয়াছে “দি মাতম! গান্ধী হাইড়ো- 
ইলেকট্রিক ওয়াকস্” । এই বিদ্যুৎকেন্দ্রে উত্পাদিত জলবিদু/ৎ বঙমানে 

তামিলনাড়ু ৪ মহাবাষ্ বাজ্যেও সববধাভ কবা হইতেছে । এই বাজ্যে সম্পতি 
(9) অরাবতী জলবিছ্বাৎ পবিকল্পন। নামে আব একটি পিকল্পন। গৃহীত ও 
আংশিকভাবে সম্পূর্ণ হইয়ছে। 

তামিলনাড়ুতে চার্বিট প্রধান জলবিছ্বাৎউত্পাদন কেন্দ্র বাহয়াছে।__ 
(১) এ প্রদেশের নীলগিরি জেলাব অন্তর্গত পাইকাব। নদীব গাতপথের অস্তব্ত 
একটি জলপ্রপাত হইতে “দি পাইকারা৷ (৩৮,৭৫০ কিঃ ওঃ) হাইড্রোইলেকট্রিক 

স্কীম” নামক পরিকল্পনাটি কোয়েম্ব।টোর, ইরোদ, ভ্রিচিনাপলী, নেগাপত্তম 
ও বিরুধনগরে বিছ্যুতৎ্শক্তি সরববাহ কবে। সাধারণতঃ ব্যনশিল্ন কাবখানায় 
এবং গৃহ আলোকিত করিবাব জন্য এই বিছ্যৎ ব্যবহৃত হয়। (২) «দি 
মেতুর (৪০, ০*০ কিঃ ও:) হাইড়রো-ইলেকট্রিক স্কীম” (১৯৩৭) নামক পরিকল্পনাটি 

মেতুর বাধেব জল হইতে বিছু/ৎউৎ্পাদন করিয়া! সালেম, ভ্িচিনাপল্লী, তাঞ্জোব, 
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আর্কট, চিতুর প্রভৃতি শিল্পকেন্্রে সরববাহ করে। সম্প্রতি 'মেতুর,টানেল 
হাইড়ো-ইলেবট্রিক ক্বীম* নামক একটি 
নৃতন জলবিছ্যুৎ পৰিকল্পনা গৃহীত ও 
সম্পূর্ণ হইয়াছে । (৩) তাত্রপর্ণী নদী 
গতিপথেব অন্তবর্তী একটি জলপ্রপাত 

হইতে “দি পাপনাশম্ (২৩,০০০ 
কিঃ ওঃ) হাহড়-ভলেকট্রিক স্বীম 
পবিকপ্পনাটি টিনেঙ্েপী, কয়লাপটি, 
মাছুরা, তেনকাশী ও বাজপালম প্রভৃতি 

শিল্পকেন্দ্রে জলাবছাৎ সববরাহ কবে । 

এই তিনটি পরিকল্পনাব উ২পাদন- 

কেন্দ্রপমূত যথাক্রমে কোয়েম্বাটোব, 

শেতুব এবং অগন্ত্য মন্দিবেবনিকটবতা 

অঞ্চলে অবস্থিত | (৪) পাহকাণা 
নদীব জলেব সাহায্যে পধিচালিত 

৩৭ ন* চিত্র--ভাবতের প্রধ।ন প্রধান 

জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ময়ার বিছা উৎপাদন কেন্দ্রটি 
৩৬০০০ কি ৪ পবিমিত বিছ্বাৎশক্তি উত্পাদন করিতেছে তামিলনাড়ু 

বাজোর সমপ্ত বিদ্যুৎ উত্পাদন (ক্দ্রগুলিই বিহ্যাত্বাহী তারেব সাহায্যে 

পবস্পব সংযুক্ত | 

কেরালা রাজ্যের (১) 'পন্লীভাসাল হাইডরো-উলেকট্রিক সিস্টেম” 
মুদিবাপুঝা নদীব জলপ্রপাত হইতে যে বিদ্যুৎ উত্পাদন ৩৬,০০০ ৩২) 

করে, উহা! দ্বার! এই রাজ্যের “আ্যানুমিনিয়াম প্রোভাকশন কোম্পানী'র এবং 
অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানেব বিদ্যুতের চাহিদ] মিটিয়া থাকে । (২) জেস্কুলাম 
জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানাটি ৪৮,০০০ কিঃ ওঃ পরিমিত বিছ্যুৎশক্তি 
উৎপাদন করিতেছে । এই রাজ্যে সম্প্রতি (৩) ইডিভকী জলবিদ্যুৎ পৰিল্পন। 
নামক একটি নৃতন পবিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে । , এই পরিকল্পনা অন্থসারে 
এনাকুলাম হইতে ১৬০ কি. মি. দক্ষিণ-পুর্বে পেরিয়ার পদীতে ইডি্ডিকী গিরি- 
খাতের নিকট একটি বাধ এবং পেরিয়াবের উপনদী চেরুতোনীর উপর আগ 
একটি বাধ বাধিয়। প্রথম পায়ে ৩৯* মেঃ ওঃ এবং শেষ পযায়ে আরও ৩৯০ মেঃ 
ওঃ জলবিদ্যুৎ উত্পার্দন করা হইবে । কেরালার সমস্ত বিদ্যুৎ উত্পাদন 
কেন্দ্রই তারের সাহায্যে পবম্পর সংযুক্ত। মহীশৃব, তামিলনাড়ু ও কেরাল৷ 
বাজোর বিদ্যুৎ উৎপার্দন কেন্দ্রগুলিকেও আবার বিছ্যাতবাহী তারের 
সাহায্যে সংযুক্ত করিয়] “চক্র প্রথায়” (£20 5550610 ) বিদ্যুৎ লববরাহেব 

পৰিকল্পনা সম্পূর্ণ কর হইয়াছে। 
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উত্তর ভারতের কাশ্মীরে শ্রীনগর হইতে ৩৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে 
অবস্থিত (১) বরামুলার 'ঝেলাম পাওয়ার ইনস্টলেশন" শ্রীনগরে বিদ্যুৎ 
সরবরাহ করিয়! থাকে । ইহ] ব্যতীত কাশ্মীরে আরও ছুইটি জলবিদুুৎ 
পরিকল্পনা রহিয়াছে_€২) “দি মুজাফরাবাদ হাইড্রো-ইলেকটিক ইন্স্টলেশন; 
(কিষেণগঙ্গার একটি শাখা হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে) এবং (৩) 'জঙ্মু 
হাইড়ো-ইলেকট্রিক ইন্জ্টলেশান” । জম্মু এবং কাশ্মীরের ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের 
উদ্দেশ্তে নূতন নৃন্ন সরববাহ কেন্দ্রের পরিকল্পনা চলিতেছে । 

পাঞ্জাব রাজ্যের সিমল৷ পর্বতাঞ্চলের অন্তর্গত যোগেক্রনগরের নিকটবর্তাঁ 
উল নদীর স্রোত হইতে (১) “দি উল রিভার হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্বীম” 
(১৯৩৩) অথব1 মন্দি পরিকল্পন1 (৪৮,০০০ কি: ওঃ) ভিমালয়ের পাদদেশস্থ 
পাঞ্জাবে বত শহবে আলোক এবং অন্যান্ত নানাবিধ গৃহস্থালী কাধের 
উদ্দেশ্যে বিছ্যৎ সরবরাহ করিয়া থাকে । অমৃতসর, লুধিয়ান।, জলম্ধর, 
ধাবিওয়াল প্রভৃতি স্থানের শিল্প-প্রতিষ্টানসমূহে এবং রেলপথে এই 
বিছাৎশক্তি ব্যবহৃত হয়। (২) নাঙ্গাল বিদ্যুৎ উত্পাদন কেন্দ্রটি ১৫৪,১০০ 
কি: ওঃ পরিমিত বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করিতেছে। ইহা অংশতঃ সম্পূর্ণ ও 
কাযকবী হইয়াছে। 

উত্তর প্রদেশের “দি গ্যাঞ্জেস ক্যানাল হাইড্রো-ইলেকট্রিক গ্রীড্” 
(১৯২৬) হইতে এই রাজ্যের প্রায় ১৪টি জেলায় এবং দিল্লীর সাহাদার। অঞ্চলে 

বহুবিধ গহস্থালীর কার্ধে, শিল্পে এবং কধিকাধেব উদ্দেস্তে বিদ্যুৎ (১৯,**০ কি: 
ওঃ ) সরবরাহ করা হয়। গঙ্গার খালের ১১টি জলপ্রপাতের মধ্যে ৪টি জল- 

প্রপত হইতে এই শক্তি উৎপাদিত হইয়া! থাকে। বাহাছুরাবাদ, ম্হম্মাদপুর, 
চিতোরা, শালাওয়া, ভোল|, পালরা এবং স্থমেরায় এই এক্তিকেন্ত্রসমূহ 
অবস্থিত । কিন্ত প্রধান শক্তিকেন্দ্র কেবলমাত্র বাহাদুরাবাদ্দে। প্রথম পরি- 
কল্পনার কাষকালে হরিদ্বারের নিকট পাথরী (২০,৪০০ কি: 5:) ও সার্দা 

(৪১,৪০০ কি: ওঃ) জলবিদ্যুৎ কেন্ত্র দুইটি সম্পূর্ণ ও কাধকরী হইয়াছে । এই 
রাজ্যে সম্প্রতি “দি যমুনা] হাইডেল ক্বীম” নামক আরও একটি জলবিদ্যুৎ 
পরিকল্পণ] গৃহীত হইয়াছে। 

নেপাল, আসাম এবং দাজিলিং-এ স্থানীয় প্রয়োজনমত জলবিদ্যুৎ 
উৎপাদিত হয়। ইহ। ব্যতীত ভারতের নানাস্থানে তাপবিছাৎ উৎপাদনেরও 

বহু কারখান। রহিয়াছে । 

বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে ভারত মোট ৪ কোটি কিঃ ওঃ জল- 
বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে সমর্থ। ১৯৫*১ ১৯৫৫ ও ১৯৬০-৬১ সালে 
ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা! এবং প্রকৃত উৎপাদন দাড়ায় ফথাক্রমে 
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» ৫৬, ০*৯৪ ও ১১৩ (অন্গমিত ) মিঃ কিঃ ওঃ এবং ২৫১৯৩, ৩৭৪২২ ও 
৭৫৮ € অন্রমিত) কোটি কিঃ ওঃ ঘণ্টা। 

বছুমুখী নদী পরিকল্পনা (1৯1 01010)00100056 01৬6 1):012065)- 

ভাতের জলপ্রবাহেব ৬০০ সেচকাযে এবং মাত্র ১*৫% বিদ্ধাৎ উত্পাদনের 

কায ব্যবজত হয় । বাকী অংশ অব্যবহৃত অবস্থায় নষ্ট হয এবং সময়ে সময়ে 

সর্বনা বন্যাৰ শষ্টি করে। বঙমান এইরূপ প্রস্তাব করা হহয়াছে যে 

কেবলমাত্র মেচকায"ও বিদ্যুৎ উতৎপাদনেব জন্তই নভে, পবন্ত বন্য। প্বারণ, 

নৌ চলাচল, মংস্তা চাষ, জলাসচ, ম্যালেবিয়া শিবাণ। জমিব কগয বাণ, 
বন উতৎ্পদন, পবিস্রত্ জলে সরববাহ, অবসব বিনোদন প্রভৃতি নানাবিধ 
কাষে জলপ্রবাহেব বাবহা কবা ভউক | যে সমস্ত পবিকল্পনাব দ্বাবা পণীব 

অববাহিক" অঞ্চপেধ অর্ধিবাসীদেব জীবনযাত্রার মানেব সবাঙ্গীণ উন্নতিব ভগ্য 
জলপ্রবাহকে এই প্রকাব নানাবিধ কাষে ব্যবহাব করা হয় তাহাদিগকে 

জলপ্রবাহ ব্যবহাবেব বন্ুমুখী পরিকল্পন। লে । তাবত সবকাব টি ডি এ, 
€(টিনিমি ভালী অখবিটি ) পবিকল্পনাটিব অনুকরণে ভাবতেব কয়েকটি প্দী 
প্রবাহ বহুবিধ ব্যবহারের উপযোগী কবিবাব উদ্দেশ্তে সমগ্র ভাবতকে *তদ্র, 

মধ্যগঙ্গ।, পুবগঙ্গা, ব্রঙ্গপুত্র, হগলা, স্থবর্ণবেখা, মভানদী, কৃষ্ণা, কাবেবী, তাপ্পী, 
নর্সদ। ৭ চম্বল এই কয়টি নদী অববাহিকা অঞ্চলে বিঙক্ত কবিয়৷ গওুত্যেকটি 
অঞ্চলে এক ব! একাধিক “বহুমুখী পৰিকল্পনা" সিদ্ধান্থ গ্রহণ করেন। নিশ্ট 
কয়েকটি প্রধান প্রধান বহুমুখী নদী পৰিকল্পনা বিবৃত হহল। 

দামোদর পরিকল্পনা (1)91009£: 7০০1০০6--৫৩৮ কি. মি দীর্ঘ 

দামোদব নদ ছোটনাগপুবেব পার্বত্য অঞ্চলে পালামৌ জেলাব অন্তর্গত 
খামাবপাত পাহাড হইতে নির্গত হহষা বিহাবেব মধ্যে প্রায় ২৯০ কি মি. 

প্রবাহিত হইবাৰ পর পশ্চিমবঙ্গে হুগলী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। 
দামোদর অববাহিকাব উত্তবাংশে বিভাবেব হাজাবীবাগ, পালামৌ, বাচি, 
মানভূম এবং স্াওতাল পরগণা অবস্থিত । এই অঞ্চলেব বাধিক গড-বৃষ্টিপাত 
প্রায় ৪৭” | অধিকাংশ বুষ্টি গ্রীষ্মকালে পতিত হয়।' প্রবল বুষ্টিপাতে ফলে 
পৰতগাত্র বাহিয়া প্রচণ্ড জলআ্োত নিয়ভমিতে পতিত হয় এবং অববাহিকাব 

দক্ষিণ অংশে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে সর্বনাশ] বন্তার সৃষ্টি কবে। 
দীমোদব ও ইহার বিঙিন্ন উপনদের উচ্চ উপত্যকায় ৮টি বাধ বাধিয়া ভল 

সঞ্চয ও তৎসংশ্রিষ্ট বহুবিধ কাধাদির ব্যবস্থা পণ্দামোদর ভ্যালি 
কর্পোবেশন” (১৯৪৮) নামক প্রতিষ্ঠানটির হস্তে স্ুস্ত হইয়াছে । এই 
বীধগ্থলি বিহাব প্রদেশে নিমিত হউবে এবং ইহাদের মধ্যে ববাকর নদের 

উপর তিলাইয়া, বলপাহাডী ও মাইথনে, দামোদর নদের উপর বারষে।, 
আয়াব ও পাঞ্চেৎ পাহাড অঞ্চলে, এবং কোনার ও বোকারোতে একটি করিয়া 
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বাব দেওয়া হইবে। এই ,পরিবগ্পনাটি ছুইটি পধায়ে বিভক্ত। প্রথম পায়ে 

৩৮ নং চিত্র--দামোদর পরিকল্পনা 

পাঞ্চেং, কোনাব, তিলাইয়া ও 

মাইথন বাধ ও তৎসংলগ্ন (কেবল 

মাত্র কোনাব বাতীত ) বিদ্যুৎকেন্দ্র 
(মোট উত্পাদন ক্ষমতা ১৯৪ লক্ষ 

কি: ওঃ) বোকাবোধ তাপবিদ্যুৎ 

কেন্দ্র (১৫ লক্ষ কি: ওঃ) ও 
দর্গাপুবেধ জলাধাব এবং তৎসংলগ্ন 

সেচ ও নাব্য খালের কার্ধ সম্পূর্ণ 
ভইবে। প্রথম পযায়ের কার্ষ 

ফলপ্রস্থ হইলে দ্বিতীয় পযাযের কার্য 

গণ কবা হউবে। এই পধায়ে 
আযাব, বলপাহাডী, বোকাবো ও 

বার্মে। অঞ্চলে বাধ € বিদ্যুৎকেন্দ্র 

স্বাপিত হইবে । বোকাবো তাপ 

বিঠ্যৎকেন্ত্রেব উত্পাদন ক্ষমত। 
২'২৫ লক্ষ কি; ওঃ পর্যন্ত বর্দিত 

কব। হইবে এবং দুর্গাপুবে ১৫ লক্ষ 

কি: ৪: উৎপাদন ক্ষমতাধুক্ত আব 

একটি তাপ-বিদ্যুৎ উত্পাদন কেন্দ্র 

স্বাপন কবা হইবে । বিহাব বাজোর 

ক্রমবর্ধমান বিছ্যতেব চাভিদা 

মিটাইবাব জন্য চন্দ্রপুরে ২৫ লক্ষ 

কিঃ ও: উত্পাদন ক্ষমাযুক্ত একটি 
নৃতন তাপ-বিঢ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন 

করা হইবে । ৩৬৫৮ মিঃ দীর্ঘ 9 

৩*"৫ মিঃ উচ্চ তিলাইয়া বাধ এবং 
বোকাবোর তাপ-বিছ্যুৎ উৎপাদন (১৫ লক্ষ কিঃ ওঃ) কেন্দ্রটির কাধ ১৯৫৩ 
সালে সম্পূর্ণ হয়। বোকাবো, হুর্গাপুব ও চন্দ্রপুর-এর তাপবিদ্যুৎ সংক্রান্ত 

সম্প্রসারণ কার্ষচ্টীও সম্পূর্ণ হইয়াছে । তিলাইয়! বিছ্যুৎ-কেন্ত্র হইতে উৎপাদিত 
(৪০০০ কি£ ওঃ) বিছ্ৎ হাজারীবাগ জেলার কোডারমা অভ্রথনি অঞ্চলসমূহ্ে 
বাবহৃত হইতেছে । কোনার বাধটির কার্ধ ১৯৫৫ সালে সম্পূর্ণ হয় এবং 
মাইথন কা ও তৎসংলগ্র বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির (৬*,*** কিঃ ওঃ) কার ,এবং পাঞ্চেৎ 
বাধ ও তৎসংলগ্ন বিদ্বাৎ কেন্ত্রটির (৪*১০০০ কি; ওঃ) কার্যও শেষ ইইয়াছে। 



১৮৪ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

৬৯২ মিঃ দীর্ঘ ও ১১৬ মিঃ উচ্চ দুর্গাপুরেব বাধটির কায ১৯৫৫ সালে শেষ 

হইয়াছে । বহু খালেব সাহায্যে (মোট দৈঘা ২৪৮০ কিঃ মিঃ) এই কাধের জল 

লইয়| পঃ বঙ্গের প্রায় ৪ লক্ষ হেক্টাব পবিমিত কৃষি জমিতে জলসেচ কব 
হইবে। ১৩৭ কি: মিঃ দীর্ঘ হথনাব্য খালপথেরও স্থষ্টি কখা হইয়াছে । এই 

কর্পোবেশনটির সহিত চুক্তি অন্ুসাবে “দ হিন্দুস্থান সিপিং কোং লিঃ-এব 
জলপোতসমূহ এই পথে দুর্গাপুর ও কলিকাতাব মধ্যে স্গাতে ঢইবাব পণ্য 
পবিবহন কাধে নিযুক্ত বহিয়াছে। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে ইহ] ছ্বাও) 
বন্তা ও মৃত্তিকাব ক্ষ নিবাবণ, জপসেচ, বিদ্বাৎ উত্পাদন, শৌ-চল|চল, 

ম্যালেবিয়া দ্ূবীক বণ, রুক্ধিম হ্রদসমূহে মত্শ্/চাঁষেব স্থবন্দোবস্ত এখং অববাহিক। 
অঞ্চলের অর্থ নৈতিক কাঠামোব আমুল পবিবর্তন সাধিত হহবে বণিয়। আশ। 
কবাযায়। 

দামেদব অববাতিকাব উত্তর।- 

ঝলে কাষ্ঠ, লাক্ষা এবং তসব প্রচুব 
পরিমাণে জন্মে । সমগ্র অনবাহিকা 

অঞ্চলই কয়প?, বক্মাইট, চীনামাটি, 
অভ্র, চুনাপাথব, আযান্টিমনি প্রভৃতি 
খনিজদ্রব্যে সমৃদ্ধ । সলভ জল- 

বিদ্যুৎ উৎপার্দিত হহলে এই 
অঞ্চলেব অর্থনৈতিক সঙ্গতি বুদ্ধি 
পাইবে সন্দেহ নাই। 

(২) মহানদী পরিকল্পন। 
€ 791)917901. :71০1০০% )- 

উডিষ্যার হিরাকুদ, টিকারপার। 

এবং নাবাজ অঞ্চলে মহানদীর 
উপব তিনটি বাধ বাধিবার পবি- 

কল্পনা কহিয়াছে। এই তিনটি 
বাধ নিমিত হইলে মহানদী 
অববাহিক! অঞ্চলের ব্ছ লক্ষ 

হেক্টাব জমিতে জলসেচ, 

বিদ্যুৎ উৎপাদন, নৌ-চলাচলেব 
সুবিধা, উডিস্ার বদ্থীপাঞ্চলেব বন্য ৩৯ নং চিত্র--ভারতের উল্লেখষোগ্য 

নদীপরিকল্পনার কেন্দ্রসমূহ নিবারণ এবং আঅবণ্য ও খনিজ 

সম্পদে সম্ুদ্ধ অঞ্চলের ভ্রুত উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা 

যায়। সম্বলপুর হইতে ১৪ কিঃ মিঃ পশ্চিমে হিরাকুদে ৪,৮০০ মিঃ দীর্ঘ 
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প্রধান বাতধর কাধ ১৯৫৭ সালে সম্পূর্ণ হইয়াছে । এই বাধে পশ্চাতের 
স্থবিস্তুত জলাধারে ৮১ কোটি ঘন মিঃ জলরাশি বাধা পড়িবে । ইহাতে 
মভানদীর বদ্ধীপাঞ্চলের বন্তানিরোধ, ১২৩ লক্ষ কিঃ ওঃ বিদ্যুতের উতৎ্পাগন 
এবং সম্বলপুব, বলংগির, কটক ও পুরী জেলার ৯ লক্ষ হেক্টাব জমিতে 
জলসেচ করা৷ হইবে। এ স্থান হইতে রাউরকেলার ইস্পাত শিল্পকেন্দে, 
বাজগাঙ্গপুরের সিমেণ্ট শিল্পকেন্দ্রে, জোভার ফেরোম্যাঙ্গানীজ কারখানায়, 

ব্জরাজনগরের কাগজ শিল্পকেন্দ্রে, চৌঘাব অঞ্চলের বয়ন ও অন্ান্ত শিল্পকেন্দর- 
সমূতে, হিরাকুদে যে আযলুমিনিয়াম কেন্দ্র স্তাপিত হইবে তাহাতে ও পুরী, 
সম্বলপুর, কটক প্রভৃতি শহরাঞ্চলে এবং উডিষ্াব বিভিন্ন স্থানে বিদ্াৎ 
সরবরাহ করা হইবে, এ পরিকল্পনাটির কাধ প্রায় সম্পূর্ণ 5ইয়। গিয়াছে। 
ক্রমবর্ধমান বিছ্যুৎ সরববাভের চাহিদ। মিটাইবার জন্য সম্প্রতি এই পবিকল্পনাৰ 
দ্বিতীয় পর্যায়ের বিছ্যাৎ উৎপাদনের কারে অন্ঠমে'দন কণা হইয়াছে । এই 
পর্যায়ে, হিরাকুদ বাধ তইতে ২৪ কিঃ মিঃ দৰে অবস্থিত চিপলিম1 অঞ্চলে 
৭২,০০০ মেঃ ওঃ এখং হিরাকুদ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে অতিরিক্ত ৭৫১,০০০ মেঃ ওঃ 

িড়াৎ উতৎ্প।দিত হইবে। চিপলিমাব বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ১৯৬২-৬৩ সালের 
মধ্যে এবং হিরাকুর্দ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অতিরিক্ত বিচাৎ উৎপাদণেব কাষ 
১৯৬১-৬২ সালের মধ্যে সম্পৃণ হয়। এই পরিকল্পনাটি উভিষ্বাব শিল্পন্মৃদ্ধির 
পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবে বলিয়া আশা করা যায়। 

(৩) কুশীর্বাধ পরিকল্পনা (8051 ২1৮61 7০1০০0--এই পবিকল্পনায় 

বিহার রাজ্য ও নেপাল রাজ্যের তরাই অঞ্চল বিশেষভাবে উপরুত হইবে। 

ভারত-নেপাল সীমান্তে হন্গমানণগরের নিকট কুশী নদীতে বাধ পির্মাণ কবিয়। 
বিহারের (পুণিয়া, দ্বারভাঙ্গা ও মজঃফরপুর জেলায়) €"৭ লক্ষ হেক্টার 
জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা কর] হইয়াছে । ইহার ছ।র] কুশী নদীর বন্যা 
নিবারিত হইবে, কলিকাত1 হইতে প্রায় কাঠমাও পযন্ত নৌ-চলাচলের স্থবিধা 
হইবে, মৃত্ভিকার উৎপার্দিক। শক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং মত্ন্য চাষও বুদ্ধি? 

পাইবে । এই পরিকল্পৰাটি তিনটি পষায়ে বিভক্ত । প্রথম পধায়ে ভারভ- 

নেপাল সীমান্তে হন্মাননগরের নিকট কুশী নদীতে বাধ নির্ধীণ কর] হইবে 
( ১৯৬২ সালে এই কার্য সম্পূর্ণ হয় ), দ্বিতীয় পধায়ে কুশী নদীর উভয় তীরে 
২৪০ কি. মি. দীর্ঘ অঞ্চলে বাঁধ দেওয়া হইবে (এই কাধ সম্পূর্ণ হইয়াছে); 
এবং তৃতীয় পরধায়ে হচ্ছমাননগরের বাধ হইতে পুর্বকুশী খাল খনন কর! 
হইবে ( এই কার্য চলিতেছে )। এই খাল হইতে মুরলীগঞ্জ, জানকীনগর, 
বনমনথী এবং আরারিয়! এই চারিটি শাখ। খালও প্রসারিত হইবে । ১৯৫৪ 

সালের এপ্রিল মাসে নেপালের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় এই 
পরিকল্পনার কার্ধ ভ্রুত অগ্রসর হইতেছে। 
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সম্প্রতি এই পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ের কাধাবলীও অগ্ন্কমাদিত 
হইয়াছে । এউ পর্যায়ে £--(ক) পুর্ব কুশী খালের সন্িকটে ২৭৮ কোটি টাকা 

ঝায়ে ২০১*০০ কিং ওঃ পরিমিত নিছ্যৎ শক্তির উত্পাদন, (খ) বিহারে 

দ্ব'বভাঙ্গা জেলার ৩১২ লক্ষ ভেক্টার ও নেপালের ১২, ১২০ হেক্টাব পরিমিত 

রুষি জমিতে জলসেচেরব জন্য ১৮৩৮ কোটি টাক। ব্যয়ে ১১২ কি. মি. 

দীর্ঘ পশ্চিম কুশী খালেব খনন এবং (গ) সহর্য ও মুঙ্গেব জেলাব ১৬০ লক্ষ 
তেক্টাব পবিমিত করুষি জমিতে জলসেচেব জন্য ৪'৬৭ কোটি টাক! বায়ে পর্ব 

কৃশী খালেব সম্প্রসাবণ__-এই তিনটি কার্ষ গ্রহণ কবা ভইয়াছে । 

(৭) তুজভদ্র! পরিকল্পনা (0778510159018 [০1০০0 রুষ্ণা নদীৰ 
একটি উল্লেখযোগা শাখানদী তৃঙ্গ এদ্রাব উপব মল্পপুরম্ অঞ্চলে ২৪৫০ মিঃ দীর্ঘ 
9 9৯*৩০ মিঃ উচ্চশাবিশিইছ একটি লীধ নির্মাণ কবিয়। ২০৩ কি মি., ৩৪৭ 

কি. মি. প ১৯৫ কি মি দীর্ঘ তিনটি খালেব সাহাযষো অন্ধ ও মহীশুব বাজোর 
৭"১ লক্ষ হেক্টাব পবিমিত জমিতে ভলসেচ এবং প্রায় ৭২,০০০ কিঃ ওঃ বিদুৎ 

উৎপাদন করা হইবে । মুল নাধটিব কায ১৯৫৮ সালে সম্পূর্ণ হয। এই 

পরবিকল্পনাটি দ্রুত সমাপিব পথে চপিরাছে। 

(৫) রিহাণ্ড পরিকল্পনা (131115157 ড5৪1165 [1০16০ )-_উত্তব 
প্রদেশে মিজাপুব জেলাব প্পিরি গ্রামে নিকট শোনের উপনদী বিভীপ্ 
নদীতে ৯৯৭ মি. দীর্ঘ এবং ৯১৫ মি. উচ্চ বাধ বাধিয়] উর গ্রদেশ 
ও বিহাবেব ৭৭ লক্ষ একব জমিতে জলসেচেব স্ববিধা, মত্ম্তচাষ, শিল্লোন্নতি, 

৩ লক্ষ কি: ওঃ বিছ্বাৎ উৎপাদন, বন্যা নিবাবণ, কুষিব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতির 
বাবস্থা কব হইযাছে (১৯৫৪) এই পরিকল্পনাটিব কাধ প্রায় সম্পূর্ণ 
হয়! গিয়াছে। 

(৬) কাক্রাপার1 ( তাণ্তী। পরিকল্পন। ( 910051)815 [০1০06) 

--১৯৪৯ সালে গুহীত গ্রঙ্াটেব এই পরিকল্পনাটি দুইটি স্তরে বিভক্ত । 

প্রথম স্তবে স্বরাট ভইতে ৮* কি. মি. দুরে কাক্রাপারার নিকট তাঞ্থী নদী- 
বক্ষে ৬২১ মি. দ্রীর্থ ও ১৪ মি. উচ্চ সিমেণ্টের বাধ প্র নদীতীরে মাটির বাধ 
নির্মাণ করিয়া সঞ্চিত জলরাশির সাহায্যে সুুরাট জেলার ২২৭ লক্ষ হেক্টার 
জমিতে জলসেচ ও ২৪ হাজার কিঃ ও: জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা! করা 

হইয়াছে। দ্বিতীয় স্তরে বাধের উচ্চতা বুদ্ধি করিয়া! অধিকতর জল সঞ্চয়ের 
ব্যবস্থ। করা হইবে এবং ২ লক্ষ কিঃ ওঃ জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইবে । প্রথম 
স্বখর নাধ নির্মাণের কাধ ১৯৫৩ সালে সমাঞ্চ হইয়াছে এবং অন্যান্য কাধ 

ভ্রভসমাপ্ধির পথে চলিয়াছে । ী 
(৭) কয়ন। পরিকল্পন| (8.0518 [1৮21 71:০1০০0--এই পরিকল্পনায় 

মগারাষ্ট্ী রাজোর সাতারা জেলার কয়না নদীর উপর ৬৩৪ মি. উচ্চ একটি 
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বাধ বাধিয়া জল সঞ্চয় কবা হইবে এবং সঞ্চিত জলেব ই অংশ মহীশুরের 

বিজাপুব জেলায় সেচকার্ষে ব্যবহৃত হইবে । চিপলান হইতে ১০ কি, মি, 
দূরে অবস্থিত খাদাওয়াডী জলবিছ্যাৎ উৎপাদদন-কেন্দ্র হইতে ২৪ লক্ষ কি: "ওঃ 
জলবিথাৎ উৎপাদিত হহবে এব" বোম্ব।উ, সোলাপুব, সাতাবা ও মহীশৃরেব 
বেল ।ও অঞ্চলেব শিল্পকেন্দ্রে বাবহৃত হইবে । ১৯৫৪ সালে এই পবিকল্পনার 

কায আবন্ভ হয় এবং হাব প্রথম পধায়ব কাঘ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই 
প্বিকরনাটিব দ্বিতীষ পযায়ে অতিরিক্ত ৩০০ মে. ও. বিছ্বাৎ্শক্তিব উৎপাদন 
কব ভহবে। 

৮) চল্বল পরিকলুনা (0158179] ৪1165 7:০16০6)- রাজস্থান 
ও চখাপ্রচদ* সবকাব কতৃক যৌথ গাবে গুহীত এই পবিকল্পনাটি উভয় বাজাকেই 

উপক্ুন কাববে ' এই পবিকল্পনাটিব প্রথম পযাযে ষমুনাৰ উপনদী চন্বলে 

উপ গান্ধীশাগব বাণ, গান্ধীসাগর বিছাৎ উৎপাদন বের, কোট।| বাধ ও 
তৎস-লগ্র খাল খ্ননেব কাষাবলী গৃহীত হয়। গাঞ্ষীসাগব বাঁধের সাহায্যে 
৭৭,৪৬০ লক্ষ ঘন মি. জল সঞ্চযেব ব্যবস্থা কবা হইড়াছে। খালেব সাহায্যে 

মণ্য ৪ বাজস্থানেব ৪৪৬ পক্ষ হেক্টাব জমিতে জলসেচ কব হইবে 

এ*ং গান্ধীলাগব খিদ্বাংকেন্দ্র হইতে ৮০,০০০ কি. ও. পবিমিত বিদ্াৎ 
উৎপন্ন ৯বে। গান্ধীসাগব বাধ ও বিছ্যুৎকেন্্র এব* কোটা বাধ ও তৎসংলগ্র 

সেটহযলেক কাযাবলী ১৯৬০ সালে সম্পূর্ণ হর। এই পবিকল্পনার ছ্িতীয় 
পযাপ্+ব কায হিসাবে বাণা প্রতাপ সাগব বাধ ও তৎসংলগ্ন বিদ্যুৎ উত্পাদন 

কেন্ুট গ্রহণ কবা হইয়ছে। দ্বিতীষ পর্যায়ের কায সম্পূর্ণ হইলে ১২২ লক্ষ 
হেব জগ্িতে জলসেচ ও ৯০,০০০ কি. ও. পরিমিত জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত 

হইবে । পৰিকল্পনাটিব তৃতীয় পযায়েখ কাষাবপীও সম্প্রতি গৃহীত হইয়াছে । 

এই প্যাযে জওহর সাগব বাধ (কোট) ও তৎসংলগ্ন বিদ্যুৎকে টি স্থাপিত 
হবে । বিছাৎ কেন্দ্রটি সম্পূর্ণ হইলে ৬০,০** কি. ও. পবিমিত বিদ্যুৎ 
উৎপাদিত হইবে । 

(৯) কৃষ্! বাধ ঘ। নাগীজুনিসাগর পরিকল্পন। 08591181558£91 

[১০1০০ )-_-এই পরিকল্পনা অন্সাবে অন্ধবাজোর হায়দরাবাদ হইতে ১৬১ 

কি. মি দরে নন্দীকোণ্ডা অঞ্চলে কৃষ্ণা নদীতে ১৪৫০ মি. দীর্ঘ বাধ বাধিয়া 

২০৪৪ কি. মি, ও ১৭৮ কি. মি. দীর্ঘ দুইটি খালে সাহায্যে অন্ধ 
রাজ্যেন ৮১ লক্ষ হেক্টার পরিমিত কষিজমিতে জলমেচ ও ৭৫,০০০ কিঃ ওঃ 
জলবিহাযৎ উৎপাদন কর। হউবে। এই পবিকর্পনাটি ১৯৭০-৭১ সাল নাগাদ 
সম্পূণ হইবে বলিয়া আশা কর। যায়! 

(১০) ময়ুরাক্ষী পরিকল্সন| (740£ 7০4০৫ )__দেওঘরের ত্রিকুট 
পর্বত হইতে উত্পন্ন মযুবাক্ষী নদী ীওতাল পরগণা ও বীরভূমের মধ্য দিয়া 



১৮৮ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

প্রবাহিত হইয়! ভাগীরথীতে পতিত হইতেছে । এই পরিকল্পনায় 
সাওতাল পবগণাব মেসানজোরে ৬১২৬ মি. দীর্ঘ শ ৪৭২৪ মি. 

উচ্চ একটি বাধ (ক্যানাডা বাধ ) এবং তিলপাডা, কোপাউ, ত্রান্ধণী ও 

দ্বারকাতে জলাধাব নির্মাণ করিয়া ২৪৭ লক্ষ “হক্টাব জমিতে 
জলসেচেব এবং ৪ ভাজা কি: ওঃ 

বিছ্যুৎ উৎপাদ্দনেষ ব্যবস্থা! কবা 
হইয়াছে । বিছ্াতের সাহায্যে 
কুটিরশিল্প ও সেচকার্য পরিচালিত 
হইবে। এই সমগ্র পবিকল্পনাটিব 
কায ১৯৫৭ সালে সম্পূর্ণ হয়। এই 

পরিকল্পনায় পঃ বঙ্গেব বীরভূম 
ও মুশ্িদাবাদ জেলাব ব€ অংশ 
উপকৃত হইবে। 

(১১) গলা! বাঁধ পরিকল্পনা (03877%5 73917956 [১70160 ) 

__নদীগতভে শ্রমাগত পলি সঞ্চয়ের ফলে ভাগীবথী অগভীব ও লবণাক্ত হইয়। 
উঠিম্বাছে। ইহাতে কলিকাতা--ভাগীবধী পথে উত্তব ভাবতের সহিত 

২যোগ সাণন ক্ষুপ্ন হইয়াছে এবং কলিকাত। বন্দরের সংবক্ষণ-বায় ক্রমাগতই 
বৃদ্ধি পাইতেছে। ভাগীবথীৰ সংঙ্কাব সাধন কল্পে(১) মুখিদাবাদ জেলাব 
ফবাক্কায় গঙ্গার উপব একটি বাঁধ নির্মাণ করা হহবে ; (২) ভাগ্মীরীর উপব 
জঙ্গীপুবের নিকট অপব একটি বাধ নির্নাণ কব হইবে , এবং (৩) ফবান্কা বাধ 
হইতে জঙ্গীগুব বাধ পযন্ত ৪১৬ কি. মি. দীর্ঘ একটি খালও খনন কবা হইবে । 
ইহাতে ভাগ্ীবথী ও তাহা পুরবতীববতী শাখানদীগুলিব গতিবেগ বৃদ্ধি পাইবে, 
নদীয়া ও মুশিদাবাদ জেলাব বহু অংশে সম্বসরব্যাগী জলসেচের বাবস্থা হইবে, 
স্বগলী নদীব নাব্যতা বুদ্ধি পাওয়ায় কন্িকাতা বন্দবের উন্নতি সাধিত হইবে এবং 
কলিকাতা হইতে পাটন] পযন্ত সম্বংসবব্যাপী নৌচপলাচলের স্বব্যবস্থা হইবে । 

(১২) ভাক্রা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা (৬৪15:5-২ 90891 7০1০৫ 2 

পাঞ্জাবের ভাক্রা গিবিখাতের নিকট রূপাব হইতে ৮০ কি. মি. দূরে শতক্র 
নদীতে ৫১৮ মি. দীর্ঘ এবং ২২৬ মি. উচ্চতাবিশিষ্ট একটি বাধ বাঁধিয়া ২ 
লক্ষ ঘন মি. জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা কবা হইয়াছে । এই সঞ্চিত জল হইতে 
পাঞ্জাব ও রাজস্থানের বর্ষণ-বঞ্চিত প্রায় ২৭৪ লক্ষ হেক্টার জমিতে জলসেচ 
এবং ৪"৫ লক্ষ কিঃ ওঃ বিদ্যুৎ উত্পাদিত হইবে । ভাক্রা গিরিখাত হইতে 
১৩ কি* মি. দূরে নাঙ্গাল নদীর উপর ৩১৩৬ মি, দীর্ঘ, ২৯ মি. উচ্চ এবং 
১২২ মি. গ্রশ্ত একটি বাধ বীধিয়া আরও ১:৫৪ লক্ষ কিঃ ওঃ জলবিদ্যুৎ 

উৎপাদন করা হইবে। ভাক্রা! বাধের জলের সমতা রক্ষার জন্যই এই নাঙ্গাল 

নং চিত্র--মযুরাক্ষী পরিকল্পনা 



থনিজ দ্রব্য ও শক্তিসম্পদ ১৮৯ 

পরিকল্পনাব স্ট্টি হইয়াছে । পরিকল্পনা] ছুহটি ছ্বাব। পাঞ্জাবের খাছ্যশস্য ও 

কার্পাস উৎপাদন এবং শিল্পশংগঠন বুদ্ধি পাইবে এবং নৌ চলাচলের স্থবিধাও 
হইবে। নাঙ্গাল বীধটিব কাষ শেষ হইয়াছে এবং পরিকল্পনার অস্তগত 

গাংগ্ুয়াল শক্তি সবাবাহ কেন্দ্র (৭৭,০০০ কি: ও) এবং কোটল বিদ্যুৎ 

”কন্খ্র (৭৭,০০০ কিঃ ওঃ) হইতে বিদ্যুৎ সবববাহ করা হহতেছে। পিকল্পনাটি 

পম্পূর্ণ হইপে হহ1 ভাবতে বৃহত্তম বাথ হইবে। উৎপাঁদও শক্তিব সাহাষ্যে 

এ অঞ্চলে আণাঁবক শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত “ঙাপী জল” (18625 5৪061) 

৪ সার উত্পাদনের কাবখানা স্থাপিত হহবে। 

গ্রশ্েতর 
1৮891010৩0৩ 100001006 068 6065 016 [7010512] 2100. হা] 106 11)0050০ 

€খনিজ দ্রবা ও খণিগ শি্পার বৈশ্ষ্টা নিদেশ কর) €0 751) (পৃঃ ১৩৯-৪০) 
2. ঢ211116 0762 ৬০1] 01501000101) 0৫ 20 0915 (প্রধান প্রধান লৌহ 

আকগিক উৎপাদক অঞ্চলসমূহের নাম ।লখ |) (1.0 66.) (পৃঃ১৪-৪৩) 
2,১০৪০ 056 00000021019] ৭70. 11011501019] 1৯65 01116 100110/116 1011,618]3 

11015201718 006 00011000165 10216 ০০০1) 1095 106 10811)0 (4) 0:0101)&1 (12 00, :62, 

67, 0ম 66), (6) 70১ (6) 1689, (9) 4১181101970, (0,565) (নিম্ললিখিত 
খনিজ সম্পদগুলির বাধহার এব* উহার] কোন্ কোন্ দেশে পাওয়া যায় তাহা! নির্দেশ কর।-- 

(ক) তাত্র, (খ) রা", (গ) সীলক, (ধ) আআন্মিনিয়াম।) (ক) পৃঃ ১৪৪-৪৫ (খ) পৃঃ ১৪৬ 
$গ) পঃ ১৪৬-৪৭ (ঘ) পৃঃ ১৪৭-৪৮ 

4১০65 076 002017761019] ০0. 11000510019] 0505 01 70102. 210 1910)6 (0196 

০০০05 ড/17616 10130090170 ( অভ্রের ব্যবহার পির্দেশ কর এব" যে যে দেশে অজ গাওয়। 

যার তাহাদের নাম লিখ )। (পৃঃ ১৪৮) 
5. (02000067906 01)6 0101)01094] 0081 06105 01 006 ৮0210, (6.0, ১615 165১ 67, 

[0.5-62) (পৃথিবীর প্রধান প্রধান কয়লাক্ষেজসমুহের নাম লিখ । ) (পৃঃ ১৫৯৫৫) 

67581701756 01) 01361110061017 ০6008] 11615 11) 17071018 (ইউরোপের কয়লা! 

খনি সমূহের ৰটন সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ) (পৃঃ১৫২ ৫৪) 
1,৬৬1) 15 1011)6198] 01] 2 ৬৮1) 315 108 0৮-0109000005 5 01৮6 হ্াঃ 

৭০০০) 01 0106 ড/০0110 0136271016101) 01 17017761581 01], (72,064, 7 5.165, 

0ে ঘ. '+64,%€7) (খনিজ তৈল কাহাকে বলে? ইহার উপজাত স্্ব্যাদি কি কি? পৃথিবীর 
প্রধান প্রধান তৈলখনি অঞ্চল সমুহের বিবরণ লিখ ।) (পৃঃ ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮-৬১) 

৪ 7058০1:106 005 01175071051 0০৮:০16010 9615 01 0056 ০01] পৃথিবীর তৈল- 

বলয়সমুহের বর্ণনা! কর |) পৃঃ ১৫৮) 

9 ১৫৪6০ 10 130:06150010165 15 2 50067501 0০0৬৮ 168017 , ৬179 

£০09£190101081 200 2০01)0210 £85007:5 18৬০0] 01১6 ৫6৬91010567 0£ ৮৪6০1 

2০০/৪:? (জলবিচ্যৎ কেন প্রেষ্ঠ শক্তি সম্পদ তাহা বর্ণন| কর। জলবিহ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল 
ভৌগোজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সমূহের নির্দেশ কর |) ([0.৮.+66, চ.07,%65) 

(পৃঃ ১৬২-৬৩ ) 



১৯০ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

10. 10880171196 0116 00510101701 [7018 16£8101130 096 51719 0 0)€ 10119 /1118 

[011561218 (9) 1101) 016 (৮,066), (9) ০9278: (0.0, 62, 64 0.৮ 6), 6০) 

এ]0]া0)1ঘাত। (0৮565) (নিম্নলিখিত খনিজ স্তব্যগুলি সম্পবে ভাবতের অবস্থা কিবপ 

আলোচনা কব (ক) লৌহ আকব, (খ) তাত্র, (গ) আযানুমিনিযাম) 
(পু ১৬৪-১৬৭, ১৬৭-১৬৮, ১-৮-১৬৯) 

1]. 1559121176 01107040025 01 01৭01006101 01507706101) 21016561565 91 

০098] 1) 10419. (ভারতীয় কয়লাব আঞ্চপিক বণ্টন, আভ্যাশ্তবীণ ব)বহাখ এবং সহ পপ্মা 

সম্পর্কে আলোচনা কব।) (7১07 615 65৮7, 0১৮ 63) (পু ১০৩৮১৭৬) 

12, 01৬6 91) ৪. ০00170 01 060:0161]0 16509011565 0£ [15018, ( ভাবছের খান তল 

সম্পদ নম্পবে যাহ] জান কথ ।) (০0. 6৩১ 0.৮, 65, 17,5565) (৭8 ১০৬০৭৭) 

13. 75902160106 015011001101091) 01 1)619] 10৬1 [14705 1) 10018. 9100 

6018] 10 [20101 076 00171)05 17858 16561। 06৬81018011) ১০০৫) [001৭ 

[901)61 01200. 17 0:07 [15৭19 (ভারতে জববিদ্রাৎ উৎপাদনের কাবখানালমুহেৰ অর্ক ক 

বণ্টন সম্পবে আলোচন। কর এব" ডন্ুব ভারত অপেক্গা দণিণ ভাবতে ডলগ্দুযুৎ কাবাশাৰ 

প্রনার এত বাপক কেন তাহার কাবণ শ্িদেশ কব |) (1১ 0, ০5 0 ৮:০4 77১,৩০1) 
পি3১৭৭-১৮২ ) 

11. ৬৬1) ৭19 0170 12111000011) 755 11৮01 [910100-0৯7 1)৮ ১6102 ৭8০ 0130 ০1 

50001) 19101600501 10019, ( বগুমুখী ণ্দী পর্িকসণ1 বলা ৩ কি বুঝ; ভাবতেও যে কান 

একটি বুমুখী নদী পরিকল্পনা বর্ণনা কব ।) (1 0] 01, 09 [0,0, 015১১3, 11 ৯, 54) 
(পঃ-৮২০১৮৪) 

15 13969501006 0116 1941004৬৭11 % 19001600 (দামোদর পগিকপনাটিব বর্ণন' কব ।) 

(1 0 ৮০ 015 ৮৮ 07 [১ ১,7০4) (% ১৮২-১৮৪ ) 

16১ [)৬৯১০119৩ 01213179109, | 20081 19170)0 0 4110 0116 13015110৭00 1৮ 06160 

1100) 10. (ভাগণণ-নাঙ্গাল পিকল্নাটি এব" উহা হতে যেয়ে হ্ববিধা পাওয়া যাঁজাৰ নাভী বণন। 

কব |) (10. ০7) ০েচ61) (92 ০৮৮--৮৯) 

17196501716 000 (3৭41714 71173561310]501 810 0155005911)6 17081161105 

৮৮121019416 111061% 00 ০0076 (0 ০0116 ( গঙ্গ'-খাব পবিকল্সনাটি বর্ণন1] কৰ এব* উঠা হতে 

কি কি হবিধা পাওয়। যাহবে পে পন্বান্থ লিথ |) (70,7১০ ) (% ১৮৮) 

13, 198501106 01)6 1101) 5)০ 16১091066১0 110 1 (ভাবাতর লৌ, আকরবিঞ 

নম্পদেব বর্ণনা কর |) (17. 05) (পৃঃ ০১৪-১৬১) 



স্ডজ্ভীম্ম শর 

পরিবহন ব্যবস্থ। 

নবম অধ্যায় 

পরিবহন ব্যবস্থা_স্জলপথ 

অথনৈরিক গোপণ অজুশীণনেধ চাবিটি শেবরের হন্যে গ্রাহক 
উৎপাদনের পবেই পরিবহনের স্থান | কাব্ণ উৎপাদন 9 োগকেন্ স্গতেব 

মধে। স্বানগত ব্যবধান হেত প্রাথমক পানে উতৎপাযাদত দ্র্তস হগ্রী পদক ১ 
উতৎ্পাধনকেজ্র ভোগ কৰ। সম্ভণ হয় না| আবাব বহুশেত্রে এঠ সমস্ত ডব্য 

শিকেজ্রসমূহে শিল্পীত পণ্য হিসাবে বূপান্তবিন হহয়াভ ভোগকাযে বাপজাত 
হইগ। খাকে | সেই কারণে উত্পাপণকেঞ্জ ভহতে ন্োোগপেন্েে বা শ্লাকন্দ্র 

এব” তথ। ভহঙে ভোগকেন্দ্রে এত সঃশ্দ দ্রপ্যা দ্র পরিবহণ করা এক।% 
প্রয়োজন। 

পরিবহন ব্যবস্থ।র গ্রয়োজনীয়তা (1177901651706 01 (:8105701 

১৮১০] )-_-যে কোন স্থানে বৈবাণক ভদ্গতি তখাকাব পগাধবহন-ব্যবস্থাব 

উপব পনুলা*শে নিভখ কবে। কাবণ প্রথমতঃ, প্রয়োজপীষ দ্রব্যাদি উত্পাদন 
পথিবীব কোন অঞ্চল শ্বয'সম্পণ নঙডে অথচ ধতমা* কালে মানুষের চাদ] 

ব্যাপক । সেহ কাবণে প্রত্যেক অঞ্চলই পখিবীব অগ্যান্ত অঞ্চণ হতে /হাগা 

পণ্য অল্লাধিক আহবণ কবিয়া আভ্যন্থবীণ চা'ভদ। মিঢাভবাৰ চেষ্ঠা করে 

এহজগ্/ বাওন্ন স্থানে মধ্যে পণ্য বানময়েব প্রয়োজন হহদ| পডে। তব এত 
পণ্য বিনিময়ের জন্য প্রয়োজন হয় পণ) পবিধহন ব্যবস্থার । দ্বিতীয়তঃ, 
পরিবহন যেরূপ একদিকে উত্পাদনের পরিমাণ বুধ ববে অন্দদিকে তেদান 
ই5] উত্পাদনে গতিবেগ ও সঞ্চাব কবিয়া খাকে | কারণ কোন দেশ হইতে 
যি এক বা একাধিক পণ্যে র্তাপীৰ পবিমাণ বুছি। পায় তাতা হইলে 
সম্ভবপব ক্ষেত্রে এ দেশে এ সমস্ত ব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করাব প্রয়াস 
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয়তঃ অর্থনীতির দৃষ্টিতে পবিবহন 
উতৎপাদনেরহই একটি অঙ্গ, কারণ যেখানে দ্রব্যসস্ভাব মাস্থুষেব ভোগে লাগিতে 
পারে কেবলমাত্র সেখানে শীত হইলেহ উহ] উৎপন্ন দ্রব্যেব পযায়তুক্ত হষ। 
চতুর্থভঃ, পরিবহন ব্যবস্থা যতই প্রসাব লাভ কৰে আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ এবং 
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উত্পাদ্ন-বৈশিষ্ট্যও ততই স্পঞ্ট হইয়। উঠে। আবার এই আঞ্চলিক 

শ্রমবিভীগ এবং উৎপাদন-বৈশিষ্ট্যের স্বাভাবিব পরিণতি হইতেছেশবিভিন্ন 

দেশের বা অঞ্চলের মধ্যে বৈষয়িক ক্রিয়াকলাঁপের সহযোগ ও সহশুঙ্খল 
স্থাপন এবং ইহাই হইল ব্যবসা-বাণিজে)ব মূল ভিত্তি। পঞ্চমতঃ বাণিজ্য 

ও পর্রিধহন-ব্যবস্থ। পবম্পরের পরিপুরক | বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে 
একদিকে যেমন পরিবহন-ব্যাবস্থার প্রসারলাভ খটে অন্যদিকে তেমনই 
পরিবহৃণ-ব্যবস্থার প্রসারলাভ ঘটায় বাণিজের পরিমাণও বহুল পরিমাণে 

বৃদ্ধি পায়। উদাহরণ স্বরূপ বল। যাইতে পারে যে ইউরোপে সহিত 
এশিয়া! মহাদেশের বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাণিজাক পণ্যের দ্রুত 
পরিবভনেব স্থবিধাব জন্য স্থয়েজ খাল খনন করা হয় কিন্ত স্বয়েজখাল খননের 

পর ঠহতেই এ দুইটি মহাদেশের মধো বাণিজ্যের পরিমাণ অধিক তব বুদ্ধি 

পাইয়াছে। ষক্ঠতঃ স্তর পরিবহন ব্যবস্থ। প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে উপাজিত 
আয়ের পরিমাণ বুদ্ধি করে, কারণ পবিবহন ব্যবস্থার প্রসারের ফলে 

্রবধিগম্য স্থানেব সম্পদ শান্তষের অধিগত হইয়া প্রাকৃতিক সম্পদের 
পর্ধাযুভূক্ত হয়। চিলির নাইট্রেট, পঃ অস্টেলিয়ার স্বর্ণ, কিন্বালির হীবক 
এই নিয়মেরই উদ্বাহরণস্থল। 

পরিবহনের প্রকারভেদ (1০165 ০ 0:৪:590:6)- পণা-পরিবহন 
ও গমনাগমন ব্মান কালে মাগুষ, পশু, মোটর গাড়ী ও রেলগাডী গুভৃতি 
যানবাহনের সাহায্যে স্থলপথে। নৌকা, স্টীমার, জাহাজ প্রভৃতি যান 
বাহনের সাহায্যে আন্তর্দেশিক ও আন্তর্জাতিক জলপথে এবং বিমানপোতের 
সাহাযো আকাশপথে সাধিত হইয়া থাকে । 

স্ছলপথে পরিবহন ব্যবস্থা (18100 (810819016 956620 )- 

স্থলপথে মানুষ আদিম অবস্থায় নিজেই পণ্য বহন করিয়া এক স্থান হইতে 

অন্য স্থানে লইয়া যাইত । আজও পৃথিবীর অপেক্ষারুত অনুন্নত এবং প্রতিকূল 
পরিবেশযুক্ত অংশের লোকেরা পণ্য-পপিবহন এবং গমনাগমনের জন্য 
প্রধানতঃ মানুষের বহনক্ষমতার উপরেই নির্ভরশীল । 

পঙ্খ_ পরিবহন-কাধে ভারবাহী পণ্ড যন্ত্রসভ)তায় উন্নত ইউরোপেও 
ষথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া! থাকে, অন্তান্ত স্থানের কথা বলাই বাহুল্য। ইউরোপের 
অধিকাংশ দেশে অণ্য প্রধান ভারবাহী জন্ত। মধ্য ওপুর্ব ইউরোপে বৃষ, 
দক্ষিণ ইউরোপের সমভূমি অঞ্চলে গর্দভ এবং পাবধত্য অঞ্চলে অশ্বতর, হিমমরু 

অঞ্চলে বন্না হরিণ ও কুকুর; মধ্য-এশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে চমরী গরু, ছাগল 
ও ভেড1; দক্ষিণ-আমেরিকার আন্দিজ পর্বতের দিকে লামা ; এশিয়ান হন্তী 
ও উষ্ণ মরু অঞ্চলে উট মানুষের প্রধান সহায়। 

পাকা ঝ্াস্তা__মাহ্ছষ এবং পণ্ড যে যুগে পণ্য পরিবহন কার্ধে ব্যাপকভাবে 



পরিবহন ব্যবস্থা--স্থলপথ ১৯৩ 

নিযুক্ত থাকিত সে যুগে পাকারাস্তার বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না, 
কিন্তু শকটেব প্রচলন আরভ হইবার পর হইতেই পাকারাস্তা নিধ্নাণের 

প্রয়োজনীয়ত। বৃদ্ধি পায়। 
স্থানীয় রাস্তাঘাট নির্মাণ "ব্যবস্থ। সাধারণতঃ ভৌগোলিক ও আথিক 

পরিবেশের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া! থাকে। কারণ, প্রথমতঃ, পার্বত্য 
অঞ্চল, জলাভূমি, মরুভূমি, কোমল শিলাত্রকে গঠিত বৃষ্টিবহল অঞ্চল 
গ্রততি স্থানে ভাল রাস্তা নির্মাণ ও উহার সংরক্ষণ অত্যন্ত কষ্টকর ও 
ব্যয়সাধ্য এবং দ্বিতীয়তঃ) ভূমির ঢাল অপেক্ষাকৃত মৃদু হইলে উত্তম মোটর 
পথ ও রেলপথ নির্মাণ কর] সম্ভব হয়, কিন্তু ভূমির ঢাল তীব্র হইলে ভাল রাস্তা 
নির্াণ কর] কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশযুক্ত 
অঞ্চলসমূহে যদি বাণিজ্যেব স্থযোগ স্থবিধা, নিবিড লোকবসতি, অধিবাসীদের 
উন্নত জীবনমান, বাস্ত! নির্মাণের উপযোগী উপকরণসমূহের স্থলভতা, এবং 
যান্ত্রিক শকট চালনার উপযোগী শক্তি সম্পদের পর্যাপ্ত ও স্থলভ সরবরাহ 

থাকে তবেই এ সমস্ত অঞ্চলে রাস্তাঘাট বিশেষ প্রসার লাভ করিয়। থাকে । 
উত্তর আমেরিকার পুর্বার্ধে ক্যানাডার দক্ষিণাংশ হইতে মেক্সিকো 

উপসাগরীয় উপকুলাঞ্চল পর্যস্ত বিস্তৃত সমভূমি অঞ্চলেই রাস্তাঘাটের 
গ্রসাবণ ব্যাপক । একমাত্র মাফিন যুক্তরাষ্টেই পৃথিবীর 8 অংশ রাস্তা 
বিছ্ধমান। শিল্পপ্রধান পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাস্তাঘাট বিশেষ 
উন্নত ধরণেব। তবে পুর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপে রাস্তাঘাট বিশেষ প্রসার লাভ 
করে নাই। লোভিয়েট রাষ্ট্রে মোটর পথ ভ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে । 
এশিয়1 মহাদেশের চীন ও ভারতেই রাস্তার পরিমাণ সমধিক । 

ভারতের ব্রাস্ত। ও সীমাস্ত পথসমুহু 
ভারতের রাস্তা 00100191717080. 11811519016 53628)---১৯৫ ০-৫১ 

সালে ভারতে ১৫৬,১০৭ কি. মি*১ পাক রাস্তা এবং ২,৪১,৫১২ কি. মি. 
কাচা রাস্তা ছিল। প্রথমঞ্পরিকল্পনার শেষবর্ধ (৩১-৩-৫৬) পর্যস্ত অতিরিক্ত 
২৫,৮৫৩ কি.মি, পাঁকা রাস্তা ও ৭১,৯৭৮ কি.মি. কাচ রাশ্তা নিগ্িত হয়।২ 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বর্ষে (৩১,৩৬১) ভারতে মোট রাস্তার পরিমা* 
ঈাড়ার় ২১৩৪৪ ১৯ কি.মি. পাকা রাস্তা ও ৪,৭০,৫৮১ কি. মি. কাচা রাস্তা । 

আয়তন এবং প্রয়োঞ্জনের তুলনায় ভারতে রাস্তার পরিমাণ অতি অল্প 

এবং গ্রামাঞ্চলে ভাল রাস্তার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ভারতের 

১। ১ কি, মি.-৮**৬২১৩৭ মাইল। রর 

২। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্কানা ও জাতীয় সম্প্রমারণ ফেব্রুদমুহের জন্তর্গত রাস্তাসমুহ 

(৭,৮১৫ কি.মি.) লইয়।। 
১৩ 
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ন্তায় কৃষিপ্রধান দেশে ভাল রান্তার অধিকতর প্রসারের বিশেষ প্রয়োজন 
রহিয়াছে । যে সমন্ত স্থানে রেলপথ নাই বা রেলপথ নির্নাণের *অন্থবিধা 
রহিয়াছে সেই সমস্ত স্থানে রাস্তা নির্মাণ কবিয়৷ পণ্য চলাচলের সুব্যবস্থা কর] 
আশু কর্তব্য। এক্ষেত্রে রাস্তাসমৃহ রেলপঞ্নের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইয়া উহার 
পরিপুরক হইলেই দেশের মঙ্গল। 

ভারতের রাস্তাসমূহ ক্রুটি (06£০069)-বহুল--কার্ণ (১) পার্বত্য অঞ্চলে 

প্রশন্ত রাস্তা নাই বলিলেই চলে, (২) অধিকাংশ রাস্তাই অতি সঙ্থীর্ণ ; 
৩) বহু রাস্তার অন্তর্বতা নদীর উপর এখনও সেতু প্রস্তুত হয় নাই, আর যেগুলি 
রহিয়াছে সেগুলিও অতি সন্কীণ , আবার (৪) বহুক্ষেত্রে রাস্তাগুলি সংস্কারের 
অভাবে অবাবহার্ধ হইয়া পড়িয়াছে। 

পথের বিস্তার যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাব অঙ্গ হিসাবে গৃহীত হম। নাগপুর 
পরিকল্পন1 (১৯৪৩) অনুসারে ভারতের রাস্তাসমৃহকে তিন ভাগে বিভক্ত 
করা হয়। (১) জাতীয় রাজপথ ( ২৬,৫৬০ কি. মি. ) ও জাতীয় রাজপথ 
ংযোগকারী পথ (৬,৬৪০ কি. মি.)--এই পথসমৃহ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 

নিযিত ও রক্ষিত হইবে । (২) প্রাদেশিক রাজপথ (৮৩,৩২০ কি মি.)_- 
এই পথসমূহ প্রাদেশিক সরকার কতৃক নিমিত ও রক্ষিত হইবে । ইহার! 
প্রাদেশিক শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহকে সংযুক্ত করিবে এবং রাজ্যান্তর্গত 
জাতীয় বাজপথের সহিত সংযোগ রক্ষা করিবে । (৩) জেলান্তর্গত ও গ্রাম্য 
পথ (৪১০,০৮০ কি. মি.)--জেলাবোর্ড কতৃক এই পথসমূহ নিমিত ও রক্ষিত 
হইবে। ছিতীয্ন পরিকল্পনার শেষ বর্ষে ভারত নাগপুর পরিকল্পনা কর্তৃক 
নির্ধারিত রাস্তা নির্মাণের তাগ অতিক্রম করিয়া যায়। রাস্তা সংক্রান্ত 
নানাবিধ গবেষণার জন্য ১৯৫২ সালে দিল্লীতে একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার 

স্থাপিত হয়। 

ভূভীয় পরিকল্পনায় রাস্তা উন্নয়নমূলক কাধস্ুচী একটি নৃতন দীর্ঘমেয়াদী 
(১৯৬১-৮১) পরিকল্পনার অঙ্গহিসাবে গৃহীত হইয়াছে । এই দীর্ঘমেয়াদী 
পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ হইলে ভারতের প্রতি ১০* বন্ত কিমি-১ পরিমিত স্থানে 
গড়ে ৫৫ কি.মি. রাম্তা থাকিবে (বর্তমানে প্রতি ১০* বর্গ কি.মি. পরিমিত 

স্থানে রাম্তার পরিমাণ প্রায় ২৯'৭ কি. মি. )। 

ভারতের সীমাস্ত-পথ (71501915 18150 £700061100058 )-_- 

ভাঁরতের শ্থল-সীমাস্ত ১৫,১৬৮ কি.মি. দীর্ঘ। চমরী গাই, অশ্বতর, উট এবং 

টাট্টুঘোড়ার সাহায্যে মধ্য এশিয়া, তিব্বত ও নেপালের সহিত সীমাস্ত-পথে 

পরিবহন কার্য নিষ্পম্ন হয়। ভারতের সীমাস্তপথনমূহের মধ্যে নিয়লিখিতগুলি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য £--(১) শ্রীনগর হইতে বন্দীপুর হইয়া এবং বরজিল 

সপ ওপর 

১। ১ বর্গ মাইলস ২৫৯ বর্গ কি. মি, ; ১ বর্গ কি. মিস্ম*'৩৮১১ বর্গ মাইল। 



পরিবহন ব্যবস্থা--স্থলপথ ১৯৫ 

গিরিবর্তের মধ্য দিয়া গিলগিট পর্স্ত বিভৃত পথ। এই পথ গিলগিট হইতে 
পামির পধস্ত প্রসারিত * রহিয়াছে। (২) শ্রীনগর ও সোনমার্গ হইতে 
জোঞ্জিলা গিরিবত্মের মধ্য দিয়া উত্তর দিকে বিস্তৃত গথ। (৩) ব্রেহ, 
হইতে কারাকোরাম গিরিবঞ্সের মধ্য দিয়া সিনকিয়াং পর্যন্ত বিস্তৃত পথ। 
(8) কুলু উপত্যকার যোগীন্দ্রনগর হইতে রোটাঙ্গ ও বড়লাচা লা গিরিবর্ের 
মধ্য দিয়া লেহ্ পর্যস্ত বিস্তৃত পথ। (৫) সিমলা হইতে সিপ্কি 
গিরিবত্মের মধ দিয়! মানস-সরোবর পর্যন্ত বিস্তৃত পথ। (৬) সিকিমের 
রাজধানী গ্যাংটক হইতে জেলেপলা ও নাথুলা গিরিবত্রে মধ্য দিয়া 
লেহ, পর্ধস্ত বিস্তৃত পথ। (৭) আকিয়াব হইতে প্রসারিত একটি পথ 

ভারতের সীমান্ত পথ 

. ব্পসরেকর তিব্বত 
৬ টা 

০৯১ পাল ঠ্ মি ০ কাস পাটি এল 5 জে ৮ 
চি সি গে টি 

আআ রঙ্জোল ০ কী 

| ২৮৯? ং 
এল্াহাবাদ* পাটনা লা ৃ ? ট্্ 

1 

৪১ নং চিত্র--ভারতের সীমাস্তপথ 

টোনগুপ গিরিবর্ঘ এবং আরাকান-ইয়োমা অতিক্রম করিয়া প্রোম অঞ্চলে 
ব্রহ্ম রেলপথের সহিত মিশিয়াছে। (৮) ভিমাপুর হইতে কোহিমা, মণিপুর 
ও ব্রন্ধ সীমান্তের ভামু পর্বস্ত বিভ্তূত একটি পথ রহিয়াছে। তামু হইতে 
মার একটি পথ ইয়ে-উ ও মান্দালয় অঞ্চলে ব্রদ্ষদেশের রেলপথসমূহের সহিত 
যোগ সাধন করিতেছে । (৯) লুসাই পবতাঞ্চলের আইজাল হইতে 

কালাম ও পাকোকু পর্স্ত বিস্তৃত পথ। (১০) আঙাম-চুংকিং পথ-_ 
এই পথ উত্তর-পূর্ব আসামের লেডে৷ অঞ্চল হইতে ব্রহ্মদেশের মিতকিইন! 
হইয়া ভামে! এবং সেখান হইতে পাওসান হইয়! কুনমিং পর্যস্ত গিয়াছে। 
কুনমিং হইতে এই পথ আবার চীনদেশের চুংকিং পর্যস্ত বিস্তৃত। এই সমগ্র 
পথটিকে স্বীনওয়েল বা বার্ণ! রোড বল! হয়। লেডে৷ হইতে কুন্মিং পর্যস্ত 



১৯৬ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

এই পথের দৈর্ঘ্য ১৬৭২ কি. মি. এবং কুনমিং হইতে চুংকিং গায় ১৬০০ 

কি. মি.। সীমাস্তপথে ভারতের সহিত পাকিস্তানের বাণিজ্যিক সম্পর্ক 

অন্ত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ । 

ব্রেজপথ (79118) 

বা্প-চালিত এঞ্জিন আবিষ্কারের পর হইতেই পৃথিবীর স্তর রেলপথের 
বিস্তার ঘটিতে থাকে । বতমানে আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের নায় 

পশ্চাৎপদ বা বিরলবসতি ভূখণ্ড ব্যতীত পৃথিবীর সমস্ত উন্নতিশীল দেশেই 
রেলপথের প্রসার সবিশেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে | গুরুভার পণ্যসম্ভারের 

দ্রুত ও দীর্ঘপথ পরিবহনের জন্য রেলপথই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা!। 

-/ রেলপথ বনাম মোটর পথ (২০11 €81051901 161515 11000 

€810919016)- বুহদায়তন ও গুরুভার পণ্যসস্তার দীর্ঘপথ পরিবহনে রেলপথ 
মোটরপথ অপেক্ষা অধিকতর উপযেগী। কিন্তু রেলপথ অপেক্ষা মোটর- 
পথের কয়েকটি বিষয়ে আ্ুবিধা রহিয়াছে । যেমন--(১) পণ্যসম্তারের 
অল্পদূর ও দ্রুত পরিবহনে রেলপথ অপেক্ষা মোটরপথ বিশেষ উপযোগী এবং 
অল্পব্যয়-সাপেক্ষ; (২) রেলপথনমুহকে দেশের অভ্যন্তরে সর্ক্র বিশ্তার কর। 

সম্ভব নহে, কিন্ত মোটর পথে অধিকাংশস্থানের সহিত যোগাযোগ স্থাপন 
সম্ভবপর, (৩) মোটরপথে মোটরগাডী যদৃচ্ছ ভ্রমণ করিতে পারে, কিন্তু 
রেলপথে রেলগাড়ী নিদিষ্ট পথ ও সময় ব্যতীত যাতায়াত করিতে পারে ন1; 
(৪) মোটরপথে পণ্য-সভ্ভারের সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যাপারে সরাসরিভাবে 
প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব, 
কিন্তু রেলপথে ইহ] সম্ভব নহে; (৫) রেলপথ অপেক্ষা মোটরপথ নির্মাণের 
প্রাথমিক ব্যয় অল্প । 

বর্তমান আহধিক ব্যবস্থায় রেলপথ এবং মোটরপথ কেবলমাত্র পরস্পরের 
প্রতিযোগীই নহে, পরিপুরকও বটে। কারণ মোটর গাভী সুদূর গ্রামাঞ্চল 
হইতে পণ্যসংগ্রহ করিয়া! রেলগাড়ীর পণ্য সরবরাহ করে এবং রেলপথে 
পরিবাহিত পণ্যসম্ভারও মোটর গাড়ীর সাহায্যে দ্েশাভ্যন্তরে বণ্টন কর 
হইয়া থাকে । এই ভাবে মোটরপথ ও রেলপথ পরস্পরের পরিপুরক হইয়॥ 
কাধ করে। 

) রেলপথ নির্বাচনে পরিবেশের প্রভাব (10£1561)06 0£ 61)51:010- 
1009196 019 01)6 1851706 0£ 18118511565 )--কয়েকটি ভৌগোলিক ও 

অর্থনৈতিক প্রভাব রেলপথের নির্মাণ ও প্রসারকে নিয়ন্ত্রণ করে। 

ভৌগোলিক পরিবেশ_(১) বিস্তৃত সমভূমি অঞ্চকেই রেলপথের 
ব)াপক প্রসার সম্ভব। কারণ বন্ধুর পার্ততাভূমিতে রেলপথ স্থাপন অভ্যস্ত 
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কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য। (২) অত্যন্ত আর্র নিষ্নভূমি বা জলাভৃমিতে, এবং 
তুষারাবৃত ও মরু অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ কষ্টসাধ্য। এই কারণে মন্দোষ 
জলবাযু ও মধ্যম বুষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলসমূহই রেলপথ স্থাপনের পক্ষে উৎকু। 

(৩) নদী-খাল-হৃদবহুল অঞ্চলে রেলপথ নির্মীণ কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য। এই 
কারণে পুরবঙ্গের সর্বত্র রেলপথ স্কাপন কব! সম্ভব হয় নাই। 

অর্থনৈতিক পরিবেশ-যুক্তরাষ্ট্র ও পঃ ইউরোপের দেশগুলির ন্যায় যে 
সমস্ত অঞ্চল ঘনবসতিপুর্ণ, সমৃদ্ধ ও বাণিজ্যোন্নত সেই সমস্ত অঞ্চল রেলপথ 
নির্মাণে অন্তান্ত অঞ্চল অপেক্ষা অগ্রণী । অপর পক্ষে আফ্রিকা, দক্ষিণ 
আমেরিকা, ক্যানাডা, সাইবেরিয়া, এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরল লোকবসতি ও 
পরিবহনযোগ্য পণ্যের অপ্রতুলতা৷ রেলপথের প্রসারকে ব্যাহত করিয়াছে। 
তবে একথা ম্মবণ রাখ প্রয়োঞ্জন যে বেলপথের প্রসারের উপরেও দেশের 

অর্থ নৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি নির্ভর কবে। ১৮/ 

বিভিষ্ন থগেজে'র (মাপের) রেলপথ (10166616176 1511৬85 

£৪8০৪)__রেলপথের দুইটি লৌহবত্মেরে মধ্যবর্তী দূরত্বকে রেলের গেজ, 
বল!হয়। রেলপথের প্রকৃতি, রেলগাডীর গতি এবং পণ্য পরিবহনের ক্ষমতা 
বেলের “গেজের* উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। পৃথিবীর রেলপথসমৃহকে 
'গেজ” হিসাবে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর] যায়--(১) প্রশস্ত ব1 
ব্রড গেজ? (6:98 £৪9৪০) ( ১৭ মি, ১৬ মি.১ ১৫ মি.), (২) প্রমাণ বা 

+স্ট্যাপ্ডার্ড গেজ” (3150810 £৪£০) (১৪ মি.) এবং (৩) সংকীর্ণ বা "ম্যারে। 

গেজ? (7920 ৪08০ ) (১২ মি. ১ মিটার, *৭৬ মি. ইত্যাদি )। 

স্থানীয় ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাভেদে রেলের গেজ” নির্ধারিত 
হয়। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে পার্বত্য ও নদীবন্থল অঞ্চলে 
ভারে গেজের রেলপথ নিমিত হয়। এই শ্রেণীর রেলপথ নির্মাণের 
ব্যয় অপেক্ষাকৃত অল্প তবে এই মাপের রেলপথলমৃহের উপর দিয়া 
যে সমস্ত গাড়ী চলাচল করে তাহাদের গতি খুব মন্থর হয়। দক্ষিণ 
আফিকার অধিকাংশ& রেলপথই এই মাপের। অপর পক্ষে আথিক 
সঙ্গতি-সম্পন্ন কঠিন ও বিস্তৃত সমভূমির উপর দিয়! 'ব্রড” ও স্ট্যাত্ডার্ড গেজ, 
রেলপথ নিমিত হইয়া! থাকে । সমগ্র উত্তর আমেরিকার এবং ইউরোপের 
অধিকাংশ ( স্পেন, পরৃগাল ও রুশিয়! ব্যতীত ) রেলপথের মাপই ১'৪ মি. । 
পৃথিবীতে ব্রড গেজ অপেক্ষা স্ট্যাপ্ডার্ড গেজ রেলপথেরই প্রসার সমধিক । এই 
পথে গাড়ী-সমৃহের গতিও বিশেষ দ্রুত হইয়া থাকে । 

মেলপথ :508-০0000050651 2811.859)--বিভিন্ন 

মহাদেশের এক মছাসাগরীর উপকূল হইতে অপর মহাসাগরীয় উপকূলে প্রত 
পণ্য পরিবহনেপ নিমিত্ব যে সমন্ত রেলপথ নিহিত ও বাবহৃত হয় সেগুলিকে 
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মহাদেশীয় রেলপথ বলে। উত্তর গোলীর্ধের মহাদেশগুলি আয়তনে » বৃহৎ 
বলিয়া এই জাতীয় রেলপথের প্রয়োজনীয়ত। উত্তর গোলার্ধে অধিক বিস্ত 
দক্ষিণ গোলার্ধে হাদেশসমূহ সংকীর্ণ এবং লোৌকবসতি অত্যন্ত বিরল থাকায় 
তথায় মহাদেশীয় রেলপথের সংখ্যা অতি অল্প । 

উল্লেখযোগ্য মহাদেশীয় রেলপথসমুহ (17200011576 0870500- 

€100175] 178115/85 11069 )- উত্তর আমেরিকা-_-পৃথিবীর বিভিন্ন 

মহাদেশসমূহের তুলনামূলক আলোচন] করিলে দেখা যায় যে রেলপথে পরি- 
বহন বাবস্থাব প্রবর্তনে উত্তব আমেরিকার পুর্বর্ধ বিশেষ উন্নতিশল। এই 
মহাদেশের ১০০" দেশাস্তর রেখার পুর্বে অবস্থিত খনিজ, কৃষিজ ও শিল্প-সম্পদে 

সমৃদ্ধ বিস্তৃত সমভূমি অঞ্চলে রেলপথসমূহ অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট | সমগ্র অঞ্চলটির 
মধ্যে আবার যুক্তরাষ্ট্রেই রেলপথের প্রসার সর্বাপেক্ষা অধিক । 

৪২ নং চিত্র-্-উত্তর আমেরিকার মহাদেশীয় রেলপথ সমূহ 

রেলপথে পরিবহন ব্যবস্থাই ক্যানাডার ব্যবসা-বাণিজ্যের একমাত্র 

নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। প্রকৃত পক্ষে ক্যানাডার সাম্প্রতিক অর্থ নৈতিক 

উপ্নতির মূলে রহিয়াছে দুইটি মহাদেশীয় রেলপথ । 
(১) ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথ (৫,৬০* কি. মি.) ইহা 

ক্যানাডার পুর্ব উপকূলের সেপ্ট জন ও হালিফ্যাক্ম হইতে মণ্টীল, অটাওয়া» 
সাডবেরি, পোর্ট আর্থার, ফোট উইলিয়াম, উইনিপেগ, রেজিন1 ও মেডিসিন 

হাট হইয়া ক্যালগারী পর্বস্ত বিস্তৃত । তথা হইতে ইহার একটি পাখা দক্ষিণে 

ক্রোসনেস্ট গিরিবর্ঘ্শ হইয়। এবং অপর শাখা উত্বরে কিকিং 'ছ্র্স গিরিবর্ত্ব 
এবং কলঘিয় ও ফ্রেজার নদীর উপত্যকা বাহিয্না পশ্চিম উপকূলের ভ্যানকুতার 
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বন্দরে গিয়া! পৌছিয়াছে। ক্যানাডার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির 
মূলে এই রেলপথের গুরুত্ব অপরিসীম । ইহ] ক্যানাডার গম বলয়ের মধ্য 

দিয়া পুর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। তবে ইহ] হ্রদ অঞ্চলের খনিজ ও শিল্প সম্থদে 
সমৃদ্ধ স্থানগুলির সহিত বন্দরসমূহেরও সংযোগ স্থাপন করে। এই রেলপথ 

নিথিত হইবার পর হইতে পুর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের সহিত যোগা- 

যোগ রক্ষা সম্ভব হইয়াছে এবং পশ্চিমাঞ্চলের লৌকবসতিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

(২) ক্যানাডিয়ান ম্ভাশনাল রেলপথ (কিঞ্চিদধিক ৩,২০০ কি,মি*)- 
ইহ] প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলি রেলপথের সমষ্টি, এবং অংশতঃ ক্যানাডা ও 

অংএত:ঃ যুক্তরাষ্ট্রের গমবলয়ের মধ্য দিয়া! ইহার গতি। ইহ] সা্ডে উপসাগরের 
তীবস্থিত মঙ্কটন শহব হইতে কুইবেক, উইনিপেগ, সাসকাটুন ও এডমণ্টন্য 
হইয়] ইওলোহেড গিরিবত্সপযন্ প্রসারিত রহিয়াছে । তথা হইতে ইহার 
এক শাখা পশ্চিম উপকূলের প্রিন্স রূপার্ট বন্দব পর্যস্ত এবং অপর শাখা ভ্যান- 
কুভার বন্দর পর্যস্ত বিস্তৃত রহিয়াছে । সাসকাটুন হইতে প্রসারিত হাডসন 
বে রেলপথ (৯৬০ কি. মি, )-এর সাহায্যে ইহা হাডসন উপসাগর তীরস্থিত 
চাঁচিল বন্দরের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে । যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো, বাফেলো 
প্রভৃতি বিবিধ শ্রমশিল্প-প্রধান শহরও এই পথে পরস্পর সংযুক্ত । এই রেলপথে 
বাসন্তিক গম, পশ্তুদ্জাত সামগ্রী, কাষ্ঠ ও মতস্ত প্রচুর পরিমাণে পরিকাহিত 
হইয়া! থাকে । যুক্তরাষ্ট্রের স্কাগোয়ে বন্দর হইতে ইউকন নদীর তীরে অবস্থিত 
হোয়াইট হর্স পর্যন্ত বিস্তৃত ইউকন রেলপথটি বিশেষ উল্লেখষোগ্য। সমগ্র 
ক্যানাডায় বর্তমানে প্রায় ৯৬,০০০ কি. মি, রেলপথ রহিয়াছে । 

যুক্তরাষ্ট্রে ছয়টি উল্লেখযোগ্য মহাদেশীয় রেলপথ রহিয়াছে । (১) নদার্ 
প্যাসিফিক রেলপথ (৩০৫৬ কি মি. )--ইহা শিকাগো হইতে সেপ্টপল, 
উইনিপেগ, মণ্টদীল এবং পাগেটসাউওড হইয়া পশ্চিম উপকূলের সীটুল ও 
পোর্টল্যাণ্ড বন্দর পর্যস্ত বিস্তৃত । তথা হইতে একটি রেলপথ স্তান্ফ্রাম্সিসকে। 
বন্দর পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে । শাখাপথে নিউইয়র্ক ও ফিলাডেলফিয়া 
শহর দুইটিও ইহার সম্ভিত সংযুক্ত । এই পথে গম, লৌহ আকরিক ও ইম্পাত- 
জাত ভ্রব্যাদি পরিবাহিত হয়। (২) ইউনিয়ান আ্যাণ্ড সেণ্টল প্যাসিফিক 
রেলপথ (৩৫২০ কি. মি.)--ইহার মারফৎ পুর্বদিকের শিকাগে! ও নিউইয়র্ক 
শহর দুইটির সঙ্গে পশ্চিমে শ্তান্ফ্রান্দিমকে। শহরের যোগ সাধিত হইয়াছে। 
এই রেলপথটি কৃষিজ. ও খনিজ ভ্রব্যে সমৃদ্ধ অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রসারিত 
রহিয়াছে । (৩) সাদার্ণ প্যালিফিক রেলপথ--ইহ! বঝাল্টিমোর ও 
ওয়াশিংটন ক্ইক্া প্রথমে নিউ অরলিয়' এবং পরে উপসাগরীয় সমভূমি ও 
মেক্সিকোর প্রান্ত সীম! অস্ভিক্রম করিয়া 'লস্ এঞ্সেস্স পর্বস্ত বিস্ৃত। তথা 
হইতে একটি রেলপথ শ্তানক্রান্দিসফো। শহর পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। এই 
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রেলপথে প্রচুর গম, তুলা, ভুট্টা, ফল ও বহুবিধ খনিজ ত্রব্য পরিবাহিত্ঠ হয়। 
(৪) ওয়েস্টার্ণ প্যাসিফিক রেলপথ--পুর্ব-পশ্লিম প্রান্তঘধয়ের সংোগকারী 
এই রেলপথটি প্রধানতঃ পণ্য পরিবহন কার্ষে ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । ৫৫) 
গ্রেট নর্দার্ণ রেলপথ-_-এই রেলপথটি পুর্বদিকের সেন্টপল শহর হইতে 
পশ্চিমের সীটুল শহর পর্বস্ত বিস্তৃত। একটি শাখা পথে সেণ্টপল নিউইয়র্কের 

মহিত সংযুক্ত রহিয়াছে । €(৬) আচিসন, তভোপেকা ও সাস্তা ফে 
প্ররেলপথ- ইহা সেন্ট লুই শহরের মাধ্যমে নিউইয়র্ক ও শ্যানফ্রান্সিদকোকে 
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$৩নং চিজ্জর--আফ্রিকার রেলপথ ও নদীপথলমূহ 

সংযুক্ত করিতেছে । এই ছয়টি মহাদেশীয় রেলপথেব সাহায্যে প্রশান্ত 
মহালাগরের তীরস্থিত রাষ্্রসমূহের ও মধ্যাঞ্চলের সমতূমিতে উত্পন্ন পণ্য 
আটলান্টিক বন্দরসমূহে এবং উত্তর-পুর্বের ঘনবসতিগুর্ণ অঞ্চলে নীত হয়। 

দক্ষিণ আমেরিক।--এই মহাদেশের মহাঁদেশীয় রেলপথটির নাম চিলি- 
আর্জেন্টাইন রেলপথ (১৪৩২ কি. মি.)। এই পথটি ক্ার্জেনটিনার রাজধানী 
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ও বন্দর বুয়েনশ আয়ার্স শহর হইতে প্রসারিত হইয়া 'পম্পা” অঞ্চলের মধ্য 
দিয়া ও আন্দিজ পর্বতাঞ্চল ভেদ করিয়া চিলির ভ্যাল্পারাইজে বন্দর পধস্ত 
বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহা পারানা-পারাগুয়ে পর্ধস্কের গম ও বীট বলয়ের সহিত 
চিলি ও আন্দিজ পর্বতাঞ্চলের কৃষি ও খনিজদ্রব্যে সমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহের সংযোগ 
সাধন করে। 

আফ্রিকা__আফ্রিকা মহাদেশের তথাকথিত কেপ-্টু-কায়রো নামক 
মহাদেশীয় রেলপথটি রেলপথ, জলপথ ও হাটাপথের সমষ্টি মাত্র । বর্তমানে 
€রলপথ আছে কেপটাউন হইতে কঙ্গে! প্রদেশের বুকাম! পর্যস্ত। বুকাম। 

শি সস ওর ছি ভরিহা। পয এর 

এলিসস্ডী 

ও আগ ও থা ০৩ ০ 1০ পে অভ 

4 

বিগ ৪৬ রতি 

1 

॥ 

৪৪নং চিঞ্্র--অস্্রেলিয়ার রেলপথসমূহ 
ও 

হইতে নদী ও স্থল পথে খার্টুম এবং খাম হইতে রেলপথে ওয়াদি হায়ফা 
পর্যন্ত যাওয়া যায়। হায়ফ] হইতে পুনরায় নদীপথে ফেলাল পৌছিতে হয়। 
সেলাল হইতে আবার রেলপথ কায়রে পধস্ত বিস্তীত। কেপ টাউন হইতে 
কায়রোর দুরত্ব প্রায় ১৪,৪০* কি, মি.। 

অস্ট্রেলিয়ায় এফটি মহাদেশীয় রেলপথ রহিয়াছে । এই 
মহাদেশীয় রেঈপথটি দঃ-ধুঃ অস্ট্রেলিয়াকে পঃ অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী পার্ধ-এর 
সহিত সংযুক্ত করিক়াছে।' এই বেলপতটি ভিক্টোরিয়া রাজ্যের রাজধানী 
€মেলবোর্ণ হইতে প্রসারিত হইয়া দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী এভিলেত 
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হইয়া পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার স্ব্খনি কেন্দ্র ক্যালগুপি ও কুলগাডির মধ্য দিয়া 
পশ্চিম উপকূলের পার্থ-বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এই রেলপথে গম, 
পশম, মাংস, দুগ্ধজাত দ্রবঃ, খনিজ দ্রব্য প্রভৃতি পণ্য পরিবাহিত হয়। 
অস্টেলিয়াতে আর একটি মহাদেশীয় রেলপথ নিমাণেব প্রস্তাব চলিতেছে । 
এই পথ উত্তর-অস্ট্রেলিয়ার ডারউইন বন্দব হইতে দক্ষিণ-অস্ট্রেলিয়ার' 
এ্াভিলেড বন্দর পযন্ত বিস্তত হইবে । 

ইউরোপ-_শিল্পসমৃদ্ধ পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপেব রেলপথসমূহ অত্যন্ত 

ঘনসন্লিবিষ্ট। কিন্তু বিবল লোকবসতি হেতু পুর্ব ইউবোপেব রেলপথসমূহ 
ঘনসন্মিবিষ্ট নহে। প্যারী হইল পশ্চিম ইউরোপীয় বেলপথ সমুহের অন্ততম 
প্রধান কেন্ত্রস্থল। এস্বান হইতে ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেস বেলপথটি প্রসাবিত 

রহিয়াছে। 

ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস রেলপথটিকে একটি মহাদেশীয় রেলপথ বল! 
যাইতে পারে, তবে ইহ] ঠিক একটিমাত্র রেলপথ নহে, কয়েকটি পৃথক পুথক 
রেলপথের সমষ্টি মাত্র । এই পথটি প্যাবী হইতে মিউনিক, ভিয়েনা, 
ব্রাতিঙ্সাভা, বুদাপেস্ত, বেলগ্রেড প্রভৃতি শহরেব মধ্যে দিয়া তুবস্কেব ইস্তাম্বুল 
শহর পর্যন্ত প্রসারিত বূুহিয়াছে | তথা হইতে ইহ1| একটি শাখাপথের সাহায্যে 
সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস পযন্ত এবং তথা হইতে আর একটি শাখাপথের 
সাহায্যে মিশরের এল কান্তারার সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে । 

রুশিয়।-_রুশিয়ার মোট পরিবাহিত পণ্যের ৮০% রেলপথে পরিবাহিত 
হয়। এই দেশে বতমানে প্রায় ১১২,০০০ কি, মি. রেলপথ রহিয়াছে । মস্কো 

এই বেলপথসমূহের কেন্দ্রস্থল । মহাদেশীয় রেলপথসমূহের মধ্যে ট্রান্স- 
সাইবেরিয়ান এবং ট্রান্স-কাম্পিয়ান রেলপথ দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

(১) ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ (৯,২৪০ কি. মি.)_ ইহা উত্তর 
পশ্চিমে লেনিনগ্রাদ হইতে মস্কবে। রিয়াজান, কুইবিশেভ (সামার ), উষ্কা, 
চেলিয়াবিন্স্ব, ওমন্ক, নৌভোসাইবিরিস্ক, ক্রাসনোইয়াস্ক? তাইসেৎ, ইর্খুটিক্ষ, 
চিত এবং খার্বারোভদ্ক হইয়! পুর্বে ভাডিভস্টক পর্যস্ বিস্তৃত। লেনিনগ্রাদ 
হইতে একটি রেলপথ ভোলোগদ্া, মলটোভ ও স্বার্দলোভন্ক হইয়া! ওমস্ক 
পর্ষস্থ প্রসারিত রহিয়াছে । রেলপথে স্বার্টলোভস্ক চেলিয়াবিন্ষ্কের মহিত 
সংযুক্ত | লেনিনগ্রাদ-স্বার্টলোভস্ক-চেলিয়াবিন্স্ক-ভাডিভস্টক--এই হুস্বতর 
পথে লেনিনগ্রাদ হইতে ভূাডিভষ্টকের দূরত্ব ৮৬৪* কি.মি.। সোভিক্চেট 
রাষ্ট্রের পক্ষে এই রেলপথের রাজনৈতিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। এই পথ 
সাইবেরিয়ার পূর্ব অঞ্চলের সহিত মস্কোকে সংযুক্ত করে । ফুজবাস জআঞ্চলের 
কয়লা, ইউরাল অঞ্চলের লৌহ ও অন্তান্ত নানাবিধ খনিঙ্ছ পদার্থ, সাই- 
বেরিয়ার 'তৈগা” বনাঞ্চলের বিপুল কাষ্ঠ সম্পদ ও পগুলোম এবং অন্তান্ 
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অঞ্চলের নানাবিধ কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ এই রেলপথেই রুশিয়াব নান। 
স্থানে পবিবাহিত হয়। এই পথে ছুইটি গাভী পাশাপাশি যাতায়াত কবিতে 
পাবে। এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পৌছিতে প্রায় ৯ই দিন সময় লাগে 
ইহাই পৃথিবীব দীর্ঘতম রেলপথ । 

(২) ট্রান্স-কাম্পিয়ান বা তৃকিস্থান রেলপথ--এই পথ কাম্পিয়ান 
সাগবেব তীবে ক্রাসনৌভোডস্ক হতে তুকিস্তানের কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলেক 
মধ্য দিয়] মার্ভ, সমরখন্দ, ফারগান। ও তাসখন্দ পযন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে । তথা 
হইতে রেলপথটি উত্তব দিকে প্রসারিত হইয়া আবল হদের পূর্ব পরাস্ত দিয়া 

চকালাভ ( ওবেনবার্গ ) ও কুইবিশেভ (সামাবা ) তইয়া মস্কো পর্যন্ত বিস্তৃত 
বহিয়াছে। এই পথে কার্পাস, গম, বীট, শিল্পজাত দ্রব্য প্রভৃতি পরিবাহিত 
হয়। মার্ভ হইতে এই পথেব একটি শাখা আফগানিস্তানের প্রান্তসীমায় 
কুস্থ পযন্ত গিয়াছে । এই পথ ভবিগ্যতে ভাবত ও রুশিয়া তথ ইউরোপের 

সহিত পশ্চিম পাকিস্তান হইয়া সংযোগ বক্ষা কবিবাৰ উপায় হইবে বলিয়। 
অনুমিত হয়। 

সাইবেবিয়াব সহিত মধ্য এশিয়াব সংযোগকারী ভুর্ক-শিব বেলপথটিও 
গুকত্বপুর্ণ। এই রেলপথটি নোভোসাইবিবিস্ক হইতে দক্ষিণে সোমিপালাটিনস্ক 
ও আলমা আতা হইয়]! টাসখেণ্ট পযস্ত বিস্তৃত। এই পথে প্রধানত ঃ 

সাইবেরিয়ার গম ও কাঠ এবং মধ্য এশিয়ার কার্পাস ও রেশম পবিবাহিত 
হয়। 

এেশিয়1_এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত জাপান, পাকিস্তান, চীন ও 
ভারতেই রেলপথেব প্রসার সমধিক । তবে, এই মহাদেশে কোন মহাদেশয় 
রেলপথের বিস্তার নাই। তিয়েনসিন হইতে পিপিং ও হাংকাউ পর্যন্ত বিস্তৃত 
বেলপথই চীনের সর্বপ্রধান বেলপথ। তিয়েনসিন রেলপথে মুকদেনের সহিত 
সংযুক্ত । দক্ষিণ মাঞ্চুবিয়! বেলপথ মূকদেনকে ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথের 
সহিত সংযুক্ত কবে। তিয়েনসিন সাংহাই-এব সহিত রেলপথে সংযুক্ত । 
মালয়ের রেলপথলমূহ স্কংকীর্ণ মাপের এবং ইহার! শ্ামদেশের রেলপথসমূছেব' 
সহিত সংযুক্ত। ইন্দরোচীনের বেলপথসমূহও, চীনের বেলপথের সহিত 
সংযুক্ত রহিয়াছে । ৮ 

ভারতের (রলজপথসমুহু ( 17001977 71921%878 ) 

স্থলপথে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন রেলপথ । তবে ভারতীফ্ক 
রেল-চলাচল-ব্যবস্থা ভ্রেটি (66505 )-বছুল, কারণ ₹-0১) ১৯৬০-৬১ 
সালে ভারতে মান ৫৬,৯৬২ ফি. মি. রেলপথ ছিল। রেলপথের গ্রসারণে 
ভারভ এশিয়া মহাদেশে গ্রথম ও পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করিলেও, 
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ভারতের ন্যায় বহুদুরবিস্ৃত ও ঘনবসতিপুর্ণ দেশের পক্ষে ইহা অতি সামান্য । 
১৯৬৪-৬৫ সালে ভারতে রেলপথের পরিমাণ দাড়ায় ৫৮,২৭৩ কি. মি.। 
প্রতি ১০০ বর্গ কি. মি.-এ যুক্তরাজ্যে ১১ কি. মি. কিন্তু ভারতে মান্ত্র ১'৫ 
কি. মি. রেলপথ রহিয়াছে । (২) আবার. ভারতে “চওডা” (১৭ মি. )) 

“মিটার” (১ মি.) ও “সংকীর্ণ” (০৭৬ ও "৬১ মি.) এই তিন মাপের 
রেলপথ থাকায় অনেক সময় এক মাপের গাডী হইতে অন্ত মাপের গাীতে 
পণ্য বোঝাই করিতে বহু সময় ও ব্যয় লাগিয়া! যায়। (৩) এদেশের 
রেলপথসমূহ দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের স্থবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
নিমিত হয় নাই এবং দেশের বহু প্রয়োজনীয় স্থানেও ইহারা বিস্তৃত হয় 
নাই। (৪) গভীর অরণ্য এবং পারত্য ভূপ্রকৃতি হেতু আসাম, হিমালয়ের 
তরাই অঞ্চল, মধ্যভারত ও পশ্চিম ঘাট অঞ্চলে রেলপথ একেবারেই বিস্তার 
লাভ করে নাই। 

ভারতের রেলপথলমুহু-_-১৯৫১-৫২ সালে ভারত সরকার ব্যবস্থাপনার 

স্থবিধা, বায়সংকোচ, আম়বুদ্ধি ও দ্রুত পণ্য পরিবহনের স্থবিধার জন্ত রেলপথ- 
সমুহের পুনবিন্তান করেন। নিক্ে ভারতের রেলাঞ্চলসমূহ বিবৃত হইল । 

(১) উত্তর রেলপথ (০1:66 [৪1]জ85) (১০১৩৭০"৪০ কি. মি.) 

- পাঞ্জান, দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, উত্তর ও পুর্ব রাজস্থান এবং বারাণসী পষস্ত 
উত্তর প্রদেশের সমগ্র উত্তরাংশের মধ্য দিয়! উত্তর রেলপথ প্রসারিত । সদর 

কার্যালয় দিলী। এই রেলপথে পরিবাহিত পণ্যের মধ্যে কার্পাস, চিনি, গম, 
জোয়ার, বাজরা, পশম, তৈলবীজ, লবণ, পশ্ুচর্ম প্রভৃতি প্রধান। পাঞ্জাব 
( অমৃতসর, লুধিয়ান1), দিল্লী ও উত্তর প্রদেশের (কাঁনপুর ) কার্পাস ও পশম 
বয়ন শিল্পাঞ্চল, উত্তর প্রদেশের কাচ, চর্ম ও শর্করা শিল্পাঞ্চলসমূহ এই রেলপথেই 
পরস্পর সংযুক্ত । 

(২) উত্তর-পুর্ব রেলপথ 001:00-7556210) হ২8115/85) (৪৯৫৯'৮২ 

কি.মি.)--সদ্দর কাধালয় গোরক্ষপুর । এই রেলপথ উত্তর-প্রদেশের উত্তর ভাগ 
এবং উত্তর বিহারের মধ্য দিয় প্রসারিত। এই রেলপথে প্রচুর ইক্ষু, তামাক, 
চা, পাট, খনিজ তৈল, বেত, কমলা, আনারস, চুন, সিমেন্ট, কয়লা, কা্ঠ ও 
ধান পরিবাহিত হয়। এই রেলপথ এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষৌ ও 
বারাণলীতে উত্তর রেলপথের সহিত মিলিত হইয়াছে । উত্তর বিহার 
ও উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পূর্বাংশের শর্করা ও পাট শিল্পাঞ্চলসমূহ এই পথে 
পরস্পর সংযুক্ত । 

(৩) উত্তর-পুর্ব সীমান্ত রেলপথ (০:0১-7856 [07661 
৪1185) (৩,২০৬'৯৩ কিং মি.)--সদর কার্যালয় পাণ্ড। এই রেলপথ 

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ এবং আনামের মধ্য দিয়া প্রসারিত । এই পথে চা, 
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পাট, খনিজ তৈল, কমলা, আনারস, ইক্ষু, তামাক, ধান, বেত, চুন, সিমেণ্ট, 
কয়ল] ও কাষ্ঠ পরিবাহিত হয়। এই রেলপথ কাঁটিহারে উত্তর-পুর্ব রেলপথের 
সহিত এবং সাহেবগঞ্জে পুর্ব রেলপথের সহিত মিলিত হইয়াছে । উত্তরবঙ্গ 
ও আসামের চা শিল্প এবং আসামের খনিজ তৈল শিল্পের ক্ষেত্রে এই রেল- 

পথের দান অতুনীয়। 
[ পুর্বরেলপথে কলিকাতা হইতে বর্ধমান ও সাহেবগঞ্জ হইয়া সকরিগলি- 

ঘাট/ফারাকা পর্ধস্ত পৌছান যায়। তথা হইতে গঙ্গ। অতিক্রম করিয়] উত্তর- 
পুর্ব সীমান্ত রেলপথের মগিহারীঘাট-সাইখোয়াঘাট শাখাপথে আপাম 
পৌছান চলে । উহাই আসাম লিঙ্ক (495910 1,771) পথ। এই পথের 
বাণিজ্যিক গুকত্ব অত্যন্ত অধিক, কারণ এই পথেই আসাম ও তৎসন্গিহিত 
অঞ্চলসমূহ হইতে চ।, কাষ্ঠ, তৈল, সিমেন্ট ও পাট কলিকাতা বন্দরে আসে এবং 
কলিকাতা! হইতে আসাম ও তত্সন্গিহিত স্থানসমূহে পণ্যদ্রব্য প্রেরিত হয়। ] 

(৪9) পুর্ব রেলপথ (ছ:8956617) [২8115৮85) ( ৪১,০৩৭*৮৬ কি, মি. )-- 

সদর কাধালয় কলিকাতা । এউ পথের শাখাপ্রশাখাসমূহ গঙ্গার দক্ষিণে 
অবস্থিত পশ্চিমধ্গ ও বিহারের কিয়দংশ ও উত্তবপ্রদ্দেশের কিয়দংশের মধ্য 

দিয় প্রসারিত। পবিবাহিত পণ্যের মধ্যে কয়ল1, লৌহ আক রিক, চাউল, 
পাট, সার, ইক্ষু, চা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । ছোটনাগপুরের খনি ও তৎসংক্রাস্ত 
শিল্পাঞ্চল, কলিকাত। শিল্পাঞ্চল ব্যতীত রাণীগঞ্জ, আসানসোল, কুলটি, ধানবাদ, 
চিত্তরঞ্জন, ভালমিয়ানগর প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলসমূহ এই পথে পরস্পর সংযুক্ত । 
এই পথ মোগলসরাইতে উত্তর বেলপথের সহিত মিলিত হইয়াছে । ্ 

(৫) দক্ষিণ-পুর্ব রেলপথ (5০561১-5,856610 [911জ585) ( ৬,২৫৪*৫৯ 

কি. মি. )--এই রেলাঞ্চলটি পঃ বঙ্গ, উডিষ্া, মধ্যপ্রদেশ এবং বিহার. ও অন্ধ 
রাজ্যের কিয়দংশের মধ্য দিয়] গ্রসারিত। সদর দপ্তর কলিকাতা । নাগপুর 
হইতে জব্বলপুর হইয়া কাটনি এবং খনি অঞ্চলসমূহের মধ্য দিয়! প্রসারিত 
রেলপথসমূহ ইহার অস্তর্গত। এই রেলপথ আসানসোলে পুঃ রেলপথের 
সহিত , কাটনি ও জব্বলপুরে মধ্য রেলপথের মহিত এবং ওয়ালটেয়ারে 

দঃ রেলপথের সহিত সংযুক্ত। কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, ম্যা্জানিজ, অভ্র, 
চুনাপাথর, চাউল, কাণ্ঠ, লাক্ষা প্রভৃতি এই পথে পরিবাহিত হয়। টাটানগর, 
রাউরকেল। ও ভিলাইএর ইম্পাত কেন্দ্র ও বহুবিধ খনিজ শিল্পাঞ্চলের মধ্য দিয়? 

এই পথ প্রসারিত । 
(৬) পশ্চিম রেলপথ (ভা 95০170 £911জ্85) ( ১০১০৬৮'২৩ কি. মি.) 

- নদর দগ্ডুরখানা বোষ্বাই। এই পথের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখ) গুজরাট ও 
উত্তর মহারাষ্, রাজস্থানের দক্ষিণাংশ ও মধ্যগ্রদেশের মধ্য দিয়া গুসারিত। 
বোম্বাই, আমেদাবাদ ও বরোদার কার্পাপ এবং কাঠিয়াবাড়ের লবণ ও 
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রাসায়নিক শিল্পাঞ্চলসমূহের মধ্য দিয়া প্রসারিত হওয়ায় এই রেলপথ প্রচুর 
কার্পাস ও কার্পাপজাত দ্রব্য এবং যই, চীনাঁবাদাম, চিনি, লবণ, খনিজ ও 
রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি পরিবহন করে। ২৭২ কি.মি. দীর্ঘ নব-নিয্িত 

ৃ মধ্য রেলপথ অঞ্চল 1 
গার দক্ষিণ মধ্য রেলপথ অঞ্চল [আন্দামান 

ধা ্ীঃ পু: 
্ 

নিকোব্র রী 
উঃপুঃ সীমান্ত রেলপথ জঞ্চল ছু 

৪৫ নং চিত্র_-ভারতের রেলপথ অঞ্লসমূহ 

দিশ|-গান্ধীধাম শাখাপথটি ১৯৫৪-৫৫ সালে নিগ্নিত গান্বীধাম-কাগুলা 
€ ১০ কি. মি*) শাখাপথটির সাহায্যে কাগুলা বন্দরকে ইহার পশ্চাদ্ভূমির 
মহিত সংযুক্ত করিতেছে। বেয়ানা হইতে আগ্রা হইয়] কানপুর এবং স্থরাট 
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হইতে ভূষওয়াল হইয়! নাগপুর পর্যন্ত বিস্তৃত রেলপথসমূহও এই রেলাঞ্চলের 

অন্তর্গত | 
(৭) মধ্য রেলপথ (02661 চ৪11৬/89) ( ৮১৮৭২'২১ কি. মি.) 

সদর দ্প্তবখানা বোষ্ধাই। এই বেলপথেব বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা মধ্যপ্রদেশ, 
অন্ধ, মহীশৃবেব উত্তবাংশ, মহাবাষ্ট্রের মধ্যাংশ এবং তামিলনাডুব পশ্চিমাংশের 
মধ্য দিয়া প্রসাবিত। কার্পাস, ম্যাঙ্গানীজ, কাষ্ঠ, গম, চিনি, তৈলবীজ, 
জোয়াব, বাজবা, চর্ম প্রভৃতি পণ্য এই পথে পবিবাহিত হয়। রায়চুর 
ব্যাঙ্গালোবেব সহিত ও বেজওয়াড1 মাদ্রাজেব সহিত শাখাঁঁপথের দ্বার! 
সংযুক্ত । বো্বাই ও মধ্যপ্রদ্দেশেব কার্পাস, সিমেন্ট ও খনিজ শিল্পাঞ্চলেব মধ্য 
দিয়া এই বেলপথ প্রসাবিত। 

(৮) দক্ষিণ রেলপথ (50766 [২৪1]জ85) (১০১১৫২*৫২ কি. মি.) 

_-সদব কাষালয় মাদ্রাজ। এই বেলপথের শাখাপ্রশাখাসমূহ দঃ মহাবাষ্ট্রের 
কিয়্ংশ, অন্ধেব বৃহত্তম অংশ, তামিলনাড়ু, মহীশৃব ও কেবালাব জনসমৃদ্ধ ও 
উর্বব ভূমিভাগের মধ্য দিয়] প্রসারিত । এই পথে খাগ্যশস্ত, কার্পাস, তৈলবীজ, 
লবণ, চিনি, তামাক, কার্ঠ, ইক্ষু, চা, কফি, মশলা, বস্ত্র, লৌহ ও ইম্পাত 
মোটবগা্ী, স্বর্ণ, অভ্র, ম্যাঙ্গানীঞ্ত, লৌহ ও চর্ম প্রচুব পবিমাণে পবিবাহিত 
হয়। এই রেলপথেব শাখাসমূহ মাদ্রাজ, কোচিন, তৃতিকোরিন, আলেগ্সি, 
কুইলন ও কালিকট বন্দরের সহিত সহযুক্ত। মার্রাজ, কোয়েম্বাটোর ওমাছুবার 
কার্পাস শিল্প কেন্দ্রসমূহ, ব্যাঙ্গালোবেব বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও বিমানপোত কেন্দ্র 
এবং ভদ্রবতীর ইম্পাত কারখান1 এই বেলপথেই পবস্পব সংযুক্ত । 

(৯) দক্ষিণ মধ্য রেলপথ (5০06) 02100581 চ২51159% )- -স্দর 

কায[লয় সেকেন্দ্রাবাদ। মহাবাষ্ট্, অন্ধ, মহীশৃব ও তামলনাড়ুব অংশ বিশেষের 
মধ্য দরিয়া এই বেলপথ প্রসাবিত | এই পথে খাগ্যশশ্য, কার্পাস, তৈলবীজ, খনি 
ও শিল্পজাত দ্রব্য প্রচুর পবিমাণে পরিবাহিত হয়। 

প্রশ্নোত্তর 

1, 22101105005 10000168105 ০01 (191)9001% 85506170 10] (16 6৫01001010 

97961071760 ০1 & ০049019 (দেশপত অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে পরিবহন ব্যবস্থার 
প্রয়ৌন্নীপনতা সম্পর্কে আলোচনা কর ।) (পৃঃ ১৯১-১৯২) 

2,106801195 005 161801%5 20201058895 2100 01580%81162853 01191] 8710 

80060: (18155001% 5950610,  (রেলগথ ও মোটরপথে পরিবহন বাবস্থার আগেক্ষিক ন্ুবিধা 
ও জনুবিধ! সম্পর্কে আলোচন! কর। ) (পৃঃ ১৯৬) 



২৯৮ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

3, ড/1180 216 (:2105-001000060181 18115258 01 0105 ৬0114? (৯, 0. :64, 66 * 

0.8.64) ( মহাদেশীয় রেলপথ কাহাকে বলে? পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য মহাদেশীয় রেলপথ- 
সমুহের বর্ণনা কর।) (পৃঃ ১৯৭-২০৩) 

এ. 095011৩ 076 1811525 201005 ০01 [10018. (ভারতীয় রেল অঞ্চলগুলির বর্ণন। 

কর।) " (পৃঃ ২*৪-২৯৭) 
5, [06501105 2100 10902091106 %811005 18100 10111161 7001065 01 10018. 

(ভারতের সীমান্ত গথসমূহের বানা কর এবং *মানচিন্র অঙ্কন করিয়া! এ পথগুলি দেখাও )। 
(পৃঃ ১৯৪-১৯৬ ) 



দশম অধ্যায় 

পরিবহন ব্যবস্থা- জলপথ 

জলপথ বলিতে আন্র্দেশিক €[1212150 ) ও সামুদ্রিক €(0০8121০ ) এই 
উভ্ভয়বিণ জলপথকেই বুঝাহয়া থাকে । আত্তর্দেশিক জলপথ বলিতে নাব্য 
নদনদ্ী ও আভ্যন্তরীণ খালপথ এবং সামুদ্রিক জলপথ বলিতে প্রধান প্রধান 
সমুদ্রপথ ৭ সামুদ্রিক খালপথসমৃহকেই বুঝায়। আতন্তর্দেশিক জলপথসমূহের 
গুকত্ব প্রধানত: আন্তর্বাণিজ্যে কিন্তু সামুদ্রিক জলপথেব মৌলিক গুরুত্ব 
বহিবাণিজ্যে। 

আন্তদেশিক জলপথ বনাম স্থলপথ (1719150৮766 0:81851016 

553061) %75%5 18100. £91750016 55১6০] )--স্থলপথেব তুলনায় 

আন্মর্দেশিক জঙলপথের প্রধান অন্ুুবিধা এই যে--(১) জলপথে পণ্য-পরিবহন 
অতাস্থ সময়সাপেক্ষ। (২) স্থলপথের ন্যায় জলপথেৰ পোতসমূহ যদৃচ্ 
৮পাচল করিতে পাবে না, কারণ, অনেক সময়ই নদীর গতি এবং পণ্য- 
পরিবহনেব দিক এক নহে । অপব পক্ষে স্তলপথ অপেক্ষা আন্তর্দেশিক 

জলপথের প্রধান সুবিধা এই যে--(১) জলপথে পণ্য-পবিবহন-ব্যয স্থলপথ 
অপেক্ষা অনেক কম, কারণ (ক) জলপথের নির্মাণ-ব্যয় নাই, (খ) জলপথে 
পোতচালনাব জন্য অল্প ইন্ধনশক্তি ও শ্রমিকের প্রয়োজন, (গ)ট জলপথের 

পোতনির্মাণ-ব্যয় অপেক্ষাকৃত অল্প, এবং (ঘ) জলপথে বিপদাশঙ্কা অল্প হওয়ায় 

পণ্য-বীমার হাবও সামান্য । (২) জলপথে দৃব-দৃবাস্তরের সহিত সংষোগ 
স্থাপনে কোন বাধা নাই, কিন্তু স্তলপথে পণ্য-পরিবহন-ব্যবস্থ1! বহুবিধ বিধি- 
নিষেধ দ্বার শ্রখলিত। এই সমস্ত কারণে গুরুভার, বৃহদায়তন, অথচ ভ্রুত 

পচনশীল নহে এহঁপ পণ্যই জলপথে পর্িবাহিত হইয়া থাকে । আবার 
অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশ্ঠীমৃহে আন্তর্দেশিক জলপথগুলিই পরিবহন ব্যবস্থার 

একমাত্র নির্ভরযোগ্য অবলম্বন । ব্রাজিলের আমাজন নদী ইহার উল্লেখযোগ্য 
ৃষ্টান্ত। 

নাব্য জলপথের গুণাগুণ- পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত আস্তর্দেশিক 
নদনদীসমূহ নিয়বূপ হওয়] প্রয়োজন ! (১) আস্তর্দেশিক নদনদীসমূহ গভীর 
ও বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। কঙ্গো, আমাজন ও জান্ষেজী নদী স্থানে স্থানে 
অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়া বাণিজ্যপোত চলাচলে বিশ্ব উৎপাদন করে। (২) 
'আত্তর্দেশিক নদনদী অন্বাভাবিক আত ও জলপ্রপাত মুক্ত হওয়। 
প্রয়োজন । রুশিয়ার ভল্গা নদ্দী সমভৃমির উপর দিয় প্রবাহিত বলিয়া! ইহা 

১৪ 



২১৩ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

স্থনাব্য, কিন্তু ভারতের ব্রহ্গপুত্র, আফ্রিকার জাস্বেজী ও নীল নদের উচ্চ 
অংশ অত্যন্ত আোত ও জলপ্রপাতযুক্ত হওয়ায় বাণিজ্যপোত চলাচলে বিদ্ব 
উৎপাদন করে। (৩) আন্তর্দেশিক নদনদীসমূভের জলপ্রবাহ সারা বৎসরই 
সমান থাকা প্রয়োজন । দক্ষিণ ভারতের নদীসমূহ গ্রীষ্মকালে প্রায় শুষ্ক 
ভইয়। যাস বলিয়া এবং উত্তব সাইবেরিয়ার নদীসমূহ বৎসরে ছয়মাসকাল 
বরফাবৃত থাকায় এই নদীসমৃহ সমস্ত বৎসর ধরিয়া পণ্য পরিবহনের অন্তপযুক্ত 
থাকে। (৪) আন্তর্দেশিক নদনদীসমূহেব নাব্য অংশ দীর্ঘ হওয়া গ্রয়োজন। 
ইয়াংসী নদী মোহানা হইতে চীনের অভ্যন্তরে প্রায় ২,৫৬০ কি, মি. পযন্ত নাব্য 
বলিয়া পণ্য পরিবহনের বিশেষ উপযোগী, অন্তপক্ষে আফ্রিকার অরেঞ্ নদীর 

নাব্য অংশ অতি পামান্য বলিয়] ইহ] পণ্য পরিবহনেধ অন্ঠপযুক্ত । (৫) 

আস্তদেশিক নদনদীসমূহের নাব্য অংশ রুল হইলে ইহা পণ্য পবিবহ 
বিশেষ সহায়ক হয়।' আমেরিকা হাডসন এবং সেপ্ট লরেন্স নদী এ 
কারণে পণ্য পরিবহনের বিশেষ উপযোগী । (৬) আস্তর্দেশিক নদনদীসমূহ 
জনবহুল ও সমৃদ্ধ দেশের মধ্য দিয়া গ্রবাহিত হইলে ইহাদের উপযোগ 

বিশেষ বুদ্ধি পায়। মধ্য ইউরোপের জনবল ও সমৃদ্ধ অঞ্চলেব মধ] দিয়া 
প্রবাহিত বলিয়া রাইন ও দানিয়ুব নদীর গুরুত্ব অধিক | (৭) আত্তদেশিক নদ- 
নদীসমূহ মুক্ত সমুদ্রে পতিভ এবং এ সমুদ্র বরফমুক্ত হইলে পণা পরিবহনে 
ইহাদের গুরুত্ব বুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এ কারণে রাইনের গুরুত্ব সুদীর্ঘ 
দানিযুব বা ভল্গ! হইতে অধিক | (৮) আন্তর্দেশিক নদনদীসমূভ বাণিজন 
পথের অনুগামী হওয়। প্রয়োজন । সাইবেরিয়ার ওব নদী বাণিজ্যপথের 
অনুগামী নহে বৃলিয় ইহার গুরুত্ব হ্বাস পাইয়াছে। 

পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত আন্তর্দেশিক খালপথসমুহু নিম্নরূপ হইলে উভাদের 
গুরুত্ব সমধিক বুদ্ধি পাইয়া থাকে ।-(১) নাব্য খালপথ যে অঞ্চলের মধ্য দিয়া 
প্রারিত হইবে তাহা বাণিজিতক পণ্যে সমৃদ্ধ হওয়] প্রয়োজন । (২) নাব্য 
খালপথসমুহ সমতল ভূমিভাগের উপর দিয়া প্রসারিত হইলে উহাদের 
উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। কারণ, বন্ধুর পাতা ভৃস্কিভাগের উপর দিয়া খালপথ 
প্রসারিত হইলে 'লকগেট? (10900 £৪৪) বা জলের পরিমাণ নিয়ন্ণকারী 
ফটকের সাহায্যে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করিতে হয়, ইহা ব্যয় 9 সময় 
সাপেক্ষ হইয়া পড়ে। (৩) নাব্য খালপথসমূহ ছুইটি নাব্য নদীপথের সঠিত 
(যেরূপ রাইন-মার্ঁ খালপথ ) অথবা সাগরের সহিত (যেরূপ বারঁপ্টক- 

কষ্ণসাগর খালপথ) সংযোগ সাধন করিলে উহাদের গুরুত্ব সমধিক বৃদ্ধি পায়। 

(৪) উপকূলীয় সমুত্র ঝঞ্ধাবিক্ষুন্ধ হইলে দেশাভ্যান্তরে উপকূলের সমান্তরালে 
প্রসারিত নাব্য খালসমূহ বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ হইয়] উঠে, যেক্ধপ চীনের গ্র্যাণড 
কাযানাল। 



পরিবহন ব্যবস্থা--জজলপথ ২১১ 

আত্তর্দশিক জল্াপথসমুহু 
উত্তর আমেরিকার নদীগুলির মধ্যে উপসাগব ও মহ্াসীগবে পতিত পুব 

উপকূলের নদীসমূহই স্থুনাব্য ,ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপযোগী । স্প্পিবিয়ার, 
ইবি, অণ্টেরিও, হছুবণ ও মিচিগান হৃদসমূহও নাব্য । উঃ আমবিকাব আভ্ডান্তবীণ 
জলভাগ পরিবহন, জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কাধে ব্যবহৃত হয়। 

ক্যানাডার উর ও পশ্চিমাঞ্চলের নদীগুলির কোন কোনটি শীতকালে 

তব ৫ 
32244225554 ৪২. 

৪৬ নং চিগ্র--উত্তর আমেরিকার নাব্য জলপথসমুহ 

ববফাবুত থাকায় এবং কোন কোনটি খরশ্রোতা হওয়ায় স্থনাব্য নহে । তৰে 
স্থপিরিম্বর, মিচিগান, হুরন, অণ্টেরিও ও ইবি হুদ এবং সেন্ট লবেদ্স নদী সংযোগে 
গঠিত জলপথটি এই দেশের বাণিজ্য বিস্তারের বিশেষ সহায়ক । যুক্তরাষ্ট্রের 
আত্তর্দেশিক জলপথসমৃহও বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । প্রধান নদী মিসিসিপি ও ইহার 
বিভিন্ন উপনদীসমূহ যেরূপ মিশোৌরী, আরকানসাস, রেড, ওহিও প্রভৃতি 
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দেশাভ্যন্তরে স্থবিস্তৃত নাব্য জলপথের স্থষ্টি করিয়াছে । রেলপথ স্কবাপিত,হইবার 
পুর্বে মিসিনিপি ও ইহাব উপনদীসমৃহই যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বাণিজাপথ ছিল। 
বর্তমানে ইহার গুরুত্ব হ্রাস পাইলেও কষি ও শিল্পাঞ্চলসমূহের পণ্য এবং 
পেনপিলভ্যানিয়ার কয়লা এই নদীপথেই চলাচল করে। ওহিও ও ইহার 
উপনদী মনঙ্গাহালা এবং আলবানিও স্থনাব্য। যুক্তরাষ্ট্রের পুর্ব-উপকূলের 
হাডসন, ডেলাওয়ার1 ও পটোম্যাক নদী নৌচালনার বিশেষ উপযোগী বলিয়া 
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৪৭নং চিঞ্জ--দক্ষিণ জামেরিকার নাব্য জলপথ ও রেলপথ সমূহ 

ইহাদের মোহানায় পোতাশ্রয় এবং তীরে প্রয়োজনীয় বন্দর নিমিত হইয়াছে। 
সেন্ট লরেন্স নদী ও বৃহৎ হুদ পাচটির সমন্বয়ে গঠিত জলপথটিও এই দেশের 
বাণিজ্য বিস্তারের সহায়ক । 
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দক্ষিণ আমেরিকার ন]ব্য নদীগুলির মধ্যে আমাজন, প্লাটা ও অরিনোকো 

প্রধান। আমাজন স্থনাব্য নদীপথ হইলে৪ ঘন বনীকীর্ণ, জনবিরল এবং 

অনুম্পত প্রদেশেব উপব দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় পবিবাহিত পণোব পবিমাণ 

সামান্য । পাবানা, পারাগুয়েত উকগ্তয়ে ও প্রাটা নদীব মিলিত জলঙ্রোতটি 

রুধিজ ও প্রাণিজ সম্পদে সমুদ্ধ ও জনবহুল আর্জে্টিন।, প্যাবা গ্ুয়ে, উরুগুয়ে ও 

দক্ষিণ ব্রাজিলেব সব্প্রধান জলপথ | এই জলপ্টি মোহান। হইতে প্রায় ১,৬০০ 

কিমি স্থনাব্য। অর্িনোকে! নদীও মোহানা হইতে প্রায় ১,৬০০ কি.মি, 

স্নাব্য। এই মহাদেশে প্রধান প্রধান নাব্য নদীসমূহ পুরব-প্রবাতিণী। 

পশ্চিম-প্রবাহিণী নদ্রীসমূহ নাব্য জলপথ হিসাবে বিশেষ গুরুত্পূর্ণ নহে। 

অস্ট্রেলিয়ায় বৃহৎ নদনদ্রীব সংখ্যা অতি সামান্ত। অর্ধিকাংশ নদী 

বধাকালে পুষ্ট হয় এবং অন্য সময়ে শুষ্ষ হইয়া যায়। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়াব মারে" 

ডালিং নদীই এই মহাদেশের একমাত্র নাবা নদীপথ। এই নদীটি কখনও 

শু্ষ হয় না। এই নদী হইত খাল কাটিয়া ভূমিতে জলসেচন ব্যবস্থাবও 

প্রবর্তন কব হইয়াছে। 
আযমমতনেব তুলনায় আফ্রিকায় আভ্যন্তবীণ জলভাগেব পরিমাণ অধিক 

নহে। দেশটিব অধিকাংশই মালভূমি বলিয়া! নদীস্মৃহ প্রাথমিক ও মধ্যগতিতে 

নাব্য, কিন্ত শেষগতিতে খবশ্রোত1 বলিয়া ইহাবা নৌচালন ও ব্যবসা-বাণিজ্যেব 
বিশেষ উপযোগী নহে । নীল, কঙ্গো, নাইজার ও জাঞ্থেজী আফ্রিকাব প্রধান 

প্রধান নাব্য জলপথ। টাঙ্গানিয়াক। ও নিয়াল! হৃদসমূহও সুনাব্য। 
স্থনাবা নদনদীর সংখ্যাব দিক 

হইতে ইউরোপ মহাদেএ পুথি- 
বীতে শীর্ষস্কান অধিকাৰ কবে। 
নদীগুপি দীর্ঘ না হইলেও প্রায় 
সর্বত্রই নাব্য ও খালপথে পবম্পর 

সংযুক্ত । শিল্পমুদ্ধ ও ঘনবসতিপুর্ণ 

অঞ্চলেব মধ্য দিয় ঞ্প্রবাহিত 
হওয়ায় ইহাবা বাণিজ্যের বিশেষ 
সহায়ক। সমুদ্র হইতে নদীপথে 
দেশের অভ্যন্তরে বছদূব পষস্ত 

যাতায়াতেব স্থবিধ! ব্রহিয়াছে। 
পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান প্রধান 
বন্দর ইউবোপীয় নদীগুলির মোহা- 
নায় অবস্থিত। 

ব্রিটেনে বহুলংখ্যক নদণদী এবং প্রায় ৩৮৪০ কি. মি. নাব্য খালপথ 

সে 

॥ 

পাম্পি ] ] 
৪৮নং চিত্রস্প্ফান্দের আভ্যন্তরীগ জলপথ 
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রহিয়াছে । খালগ্ুলিব মধ্যে ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টার খাল এবং স্বটল্যাণ্ডের 
ক্যালিডোনিম়া খাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

' ফ্রান্সের জলপথসমৃহ আন্তর্দেশীয় পণ্য পরিবহনেব বিশেষ উপযোগী। 

রোন, সীন, লয়ার ও গ্যারন এই কয়টিই ফ্রান্সের প্রধান নদীপথ | এই সকল 
নদী ও ইভাদেব বহুসংখ্যক উপনদী স্বনাব্য খাল দ্বাবা এরূপভাবে সংযুক্ত যে 
উত্তবে সীন নদীর মোহানায় হাব্র বন্দর ও উত্তর-পশ্চিমের ব্রেস্ত বন্দর হইতে 
অভ্যস্থর ভাগের প্রায় সমস্থ শিল্পবাণিজা প্রধান অঞ্চলের মধ্য দিয়াই দক্ষিণে 
মার্শাই বন্দব পযন্থ জলপথে যাতায়াত কবা চলে । আবার ফ্রান্সের জলপথ সমু 

বেলজিয়াম ও জার্মানীর জলপথসমূতেব সহিত সংযুক্ত থাকায় ইহাদেব গুরুত 
বহুগুণে বুদ্ধি পাইয়াছে। 

জার্মানীর আন্তর্দেশিক জলপথসমূ5 বিশেষ উন্নত ধরণের । দেশের মধ্য 

দিষা যে সমস্ত নদী প্রবাহিত বহিয়াছে ভাহাদেব মধ্যে বাইন, ওয়েজার, 
এলব, ওডার, ভিশ্চল। ও দানিযুব বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই নদীগুলির 
সমন্তই হৃনাবা। ইভাদেখ মধ্যে দানিযুব ব্যতীত অন্য সমন্ত নদীই দক্ষিণ-পূর্ব 
দিক হইতে উতপত্তিলাভ করিয়া উত্তর-পশ্চিম দ্িকে প্রবাহিত হইয়াছে। 
কিন্ত জামানীর পণা চনাচলের দিক হইল প্রধানত: পুর্ব-পশ্চিমমুখী। এই 
অস্থবিধা দূৰ করিবার জন্য নদীগুলিকে খালের সাহায্যে সংযুক্ত করিয়। পুর্ব- 
পশ্চিমমুখী জলপথসমূহ্েের স্যষ্টি করা তইয়াছে। 

রুশিয়ায় বর্তমীনে ৩,৯৭,৪৪০ কি. মি. নাবা জলপথ রহিয়াছে, তবে 
ইাব মাত্র ১ অংশ পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত হইতেছে । ইউরোপীয় রুশিয়ার 
নাব্য নদীপথসমূহের মধ্যে ভন্ন। ডোনেতস্, নীপার, শীক্টার, দ্ানিযুব, ও 
ডুইনাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইউরোপীয় রুশিয়ার পুবভাগের আথিক উন্নতির 
মূলে রহিয়াছে এই অঞ্চলের নদীলমূহ । তবে নাব্য জলপথ হিসাবে রুশিয়ার 
নদীসমূহের কয়েকটি ক্রটিও রহিয়াছে । যেরূপ--(১) শীতকালে নদীসমূহ 
বরফাবৃত থাকে এবং বরফ গলিলে নদীসমূহে প্লাবন হয়, আবার গ্রীত্মকালে 
জলপ্রবাহ হ্রাস পাযব। (২) নদীপথে বহু খরশ্বোত' ও বালিয়াডি রহিয়াছে । 
(৩) নদীসমূহের গতিপথ বহুক্ষেত্রেই সরল নহে । (৪) শ্রেষ্ঠ নদী ভল্ল! কাম্পিয়ান 
সাগরে পতিত হওয়ায় ইহার উপযোগিত বহুল পরিমাণে হাস পাইযাছে। 

(৫) উত্তবের নদীসমূহ বিরলবসতিপুর্ণ এবং অন্ুন্ধত অংশের মধ্য দিয়া 
প্রবাহিত। এই সমস্ত ক্রটি থাকা সত্বেও রুশিয়ার জলপথসমূহ পণ্য পরিবহনে 
ব্যাপক ভাবে বাবহৃত হইতেছে। সম্প্রতি এই নদীসমৃহের মধ্যে পরস্পর- 
সংযোগকারী খাল কাটিয়া এবং নদীপমূহের গভীরতা সম্পাদন করিয়া 
ইহাদের উন্নতি বিধান করা হইয়াছে । উত্তরাঞ্চল হইতে কাষ্ঠট, দর্সিণাঞ্চল 
হইতে খাস্যশস্ত, ডন অববাহিক1 অঞ্চল হইতে কর়লণ, ককেশাস অঞ্চল হইতে 
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কার্পাম ও তৈল, ইউরাল অঞ্চল হইতে খ'্নজ দ্রব্যপমূহ জলপথে মস্কো 
লেনিনগ্রাদ শিল্পাঞ্চলে আনীত হয়। এ্রশীয় রুূশিয়ার নাব্য জলপথসমূহের 
মন্যে উরতিশ, ইনিসি, সেলেঙ্গা ও আঙ্গারা, লেন! ও আমুর বিশেষ উল্লেগ্নর- 
যোগ্া। সাইবেরিয়ার নদীসমুহ (১) বিরলবসতিপুর্ণ এবং অন্ন্নত অংশের 

মধ্য দিয়া প্রবাতিত, (২) বৎসরের অধিকাংশ সময়েই বরফাবুত এবং (৩) 
পুব-পশ্চিমে প্রসারিত না হওয়ায় পণা পরিবহনের বিশেষ উপযোগী নহে। 
মধ্য এশিয়ার তাবিম, ইউরাল, সির ও আমু নদীই উল্লেখযোগ্য । তবে নদী- 
সমুষ্ঠ শ্ব্লজলবিশিষ্ট ও বালিরাডি-সংকুল হওয়ায় স্থনাব্য নহে কিন্তু সেচকাধের 
সহাসুক। দিব ও আমু কতকা'শে নাব্য। মধ্য এশিয়ার সমস্থ নদীই 
অন্যবাণ্নী। 

এশিয়। মহাদেশের নদীসমূতের মধ্যে ক্সামুব, ভোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং, 
সিকিব।ং, মেক, মেনাম, সালুয়েন, ইবাবতী, গ্।, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, টাইগ্রিস ও 

ইউফরেটিল বিশেষ উল্লেখযোগা । সালুষেন বাতীত অন্ত সমস্ত নদাই সমভমি 
অ*ণে নাবয। পরিবহন কাষে নদী ও খাল পথেব বাবহগার চীন ও ভাবতেই 
অশিক' সে কায 9 পণ্য পবিবহনে চীনের নদীসমূহ সবাধিক উল্লেখ- 
যোগ্য । ভোণ্াংহো, উয়াংসিকিয়াং ও সিকিয়াং এই তিনটিই চীনের প্রধান 
নদী। ইয়াংসি (৫৭৬০ কি. মি.) নদী সমুদ্র হইতে প্রায় ২৫৬০ কি. মি. 
পযন্ত স্থনাবা। রুষিজ ও বনজ সম্পদে সমুদ্ধ চীনের অভ্যন্তরভাগের ইহাই 
একমাত্র বাণিজা-পথ। সিকিয়াঁং নদী মোহান1 হইতে প্রায় ১৬০০ কি. মি, 
নাব্য । হোয়াংহে। বা ীতনদ্ী (৪৩২৭ কি, মি.) স্থুনাব্য নহে। ইহার 
নিয় অংশ উত্তর চীনের প্রধান নদদীপথ | ইতার প্রবল বন্যায় দেশ প্লাবিত 
হওয়ায় এবং কয়েকবার ইহার গতিপথ পরিবর্তনের ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের 
জীবন-নাশ ও আবাসস্থল ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া ইহাকে “চীনের ছুঃখ” বলা 
হয । নদীসংযোগকাবী নাব্য খালের সংখ্যার দিক হইতে চীনদেশ পৃথিবীতে 
অপ্রতিদ্বন্ী। এই দেশে ৪০,০০০ কি. মি. নাব্য খাল রহিয়াছে । বাণিজ্য- 
পোত চলাচল, জলমেচ ও জলনিফাশন প্রভৃতি কাধ এই খালগুলির সাহায্যে 
পরিচালিত হম । ৭৫৩ কি. মি. দীর্ঘ গ্র্যাণ্ড খাল'ই চীনের দীর্ঘতম নাবা 
খাল। ইহা ইয়াংপিকিয়াং ও হোয়াংহো-র বন্বীপকে সংযুক্ত করিয়াছে। 

ভারতের আত্তর্দেশিক জলপথসমুহ 
(1719270 7৮9777855০2 [77919 ) 

ভারতে রেলপথের পরেই আস্তর্দেিশিক জলপথের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য । 

ভারতে ১২১৮৩* কি. মি. স্ুুনাব্য নদ্দীপথ এবং ১৯,২৯* কি. মি. স্থনাব্য 
খালপথ রহিয়াছে । নদদীপথসমূহ উত্তর ভারতে এবং খালপথসমূহ পশ্চিমবঙ্গ 
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ও তামিলনাড়ুতে প্রধানতঃ বিস্তৃত। তবে জলপথে পবিবাতিত পণ্যেব 
পরিমাণ অতি সামান্য ূ | 

, পণা পরিবহন কার্ধে আন্তর্দেশিক জলপথসমূহ ভাবতেব উত্তব-পুর্ব অঞ্চলে, 
বিশেষতঃ আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিভা বাজ্যে বিশেষ গুকত্বপুর্ণ স্থান অধিকাৰ 
করে। দক্ষিণ ভাবতের কেবাল। রাজ্যেও আসন্তদেশি+ জলপথসমূহ পণ্য 
পরিবহন কাষে বিশেষ উল্লেখষোগ্য স্তান অধিকার কবে। উডিষ্বাব ব- 
দ্বীপাঞ্চলে আস্তর্দেশিক জলপথসমূহ পণ্য পবিবহনেব একমাত্র উপায় বৃলিলেও 
অত্যুক্তি হয় পা। এতদঞ্চলের কেন্দ্রপাডা ও তাঁলডাণ্ডা খাল ও উডিস্কাব 
উপকুলাঞ্চলেৰ খাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তামিলনাড়ু ও অন্ধপ্রদেশেখ পণ্য 
পরিবহন কাধেও আন্তর্দেশিক জলপথসমূহ ব্যবহৃত হইয়। থাকে । 

ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা উত্তর ভারতের প্রধান পাব্য নদ্রনদ্ী। উত্তব ভাবতেব 
নদীসমূহ সাবাবৎসবই তৃষাব-গল। জল ও বৃষ্টিব জলে পুর্ণ থাকে । ইহাবা দীর্ঘ 
ও অল্প শ্রোতযুক্ত হওয়ায় নৌ-চলাচলের বিশেষ উপযোগী । ইহাদেব ঢাল গুলি 
স্পষ্ট, তবে ইহাব] মধ্যে মধ্যে গতিপথ পবিবততন কবিয় থাকে । 

গঙ্গা (২৪০০ কি, মি. ) নদী মোহাণা হইতে বহুদূব পযন্ত নাব্য। ইহার 
উপনদ্রীগুলিব মধ্যে যমুনা ও ঘর্থব! বহুদূর পযন্ত এবং শোন, গোমতী ও গণ্ডক 
কিছুদুৰ পধন্ত নাব্য। নদীপথে পণ্য পবিবহন ব্যবস্থাব উন্নতিসাধনেব জন্য 
ভাগীরঘী, গণ্ডক, কুশী, শোন, ঘর্ঘব1 ও যমুনা নদীব নাব্যতা বুদ্ধি কবা একান্ত 
কর্তব্য। 

ব্রক্মপুজ ( ২৬০৮ কি, মি.) নদ মোহান। হইতে ডিক্রগড পযন্ত ১২৮০ 
কি. মি. সুনাব্য। ইহাৰ উপনদীগুলির মধ্যে স্বর্ণশ্র, মানস, তোর্সা, তিস্ত।, 
করতোয়া, ভিবং, লোহিত, ডিহং ও ধনশ্লী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ নূতন নৃতন 
দ্বীপ ও বালিয়াভির সংগঠন এবং বর্ধাকালে প্রবল শ্রোত ত্রক্ষপুত্র নদে নৌ- 
চলাচলে অস্থবিধার স্থঠি কবে। 

দক্ষিণ ভারতের নদীসমূহেব মধ্যে নর্মদা, তান্তী, গোদাববী, কষা, 
কাবেবী ও মহানদী প্রধান। দক্ষিণ-ভাবতেব নদীসমৃত ববফ-গলা জলে 
পুষ্ট নহে, সেইজন্য গ্রীষ্মকালে ইহারণ প্রায়ই শীর্ণ বা শুদ্ধ তইয়। যায়। 
আবার বর্ধাকালে ইহাবা অত্যন্ত খরশ্ত্রোত। হয় বলিয়। নাব্য নহে। নদীগুলি 
দৈর্ঘ্যেও অপেক্ষাকৃত ছোট , ইহাদের গতিপথ নিদিষ্ কিন্ত ঢাল অস্পষ্ট নহে। 
ইহারা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 

ভারতে নদীসংযোগকাবী খালদমৃহও জলপথে পরিবহন-ব্যবস্থাব বহু 
স্থবিধা করিয়া দিয়াছে । পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে ইস্টার্ণ ও সাকু্লার খাল 
(পুরববজে ও বিস্তৃত), উত্তর প্রদেশে হরিদ্বার ও কানপুরের মধ্যে গঙ্গানদীর খাল, 
তামিলনাড়ুতে কৃষ্ণা ও কাবেবী নদীর সংযোজক বাকিংহাম খাল, গোদ্দাবরী, 
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কৃষ্ণা, কুহুলি-কুভাগ্সা খাল এবং উড়িস্যার উপকূলবত্তী খাল এবিষয়ে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । উড়িস্তা-উপকূলের এবং তামিলনাড়ু ও মহানদীর বন্ীপাঞ্চলের 
খালসমূহের পরস্পর সংযোগ সাধনের দ্বার] কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ পষস্থ 
খাল-পথে নৌ-চলাচলের ব্যবস্থা,কর। বিশেষ প্রয়োজন । 

ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত “সেপ্টণল ইরিগেশন অআযাণ্ড পাওয়াব 
কমিশন” নামক সংস্থাটি ভারতীয় নদীপথসমুহের সম্যক উন্নতি বিধান কল্লে 
নিযুক্ত রহিয়াছে । 

আন্তর্দেশিক জলপথসমূহের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে “দি ইনল্যাণ্ড 
ওয়াটার ট্রা্সপোট কমিটি” নামক একটি সমিতি ১৯৫৯ সালে একটি তথ্যপূর্ণ 
বিবরণী এবং আন্তর্দেশিক জলপথসমূতের সামগ্রিক উন্নতি কল্পে একটি 
দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা পেশ করেন । এই সমিতি কর্তৃক নিদিষ্ট শ্পারিশ গুলির 
পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় পবিকল্পনাকালীন কাধস্ুচী গৃহীত হয়। 

সমুদ্রপথ ( (00681 70169 ) 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধানতম অংশই সমুদ্রপথে পরিবাহিত হইয়া 
থাকে । সমুদ্রপথের কয়েকটি স্বাভাবিক স্বিধা রহিয়াছে ঃ উপকূল সন্নিভিত 
সমুদ্রাঞ্চল ব্যতীত সমুদ্রপথে সকল জাতিরই সমান অধিকার আছে। আবাব 
সমুদ্রপথের নির্মাণ ও সংরক্ষণ ব্যয় একেবারেই নাই বলিয়। সমুদ্রপথে পণ্য 
পরিবহনের ব্যয় মতি সামান্য । 

সমুদ্রপথে পরিবহন কাধে ব্যবহৃত জাহাজগুলিকে সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত কর! হইয়া থাকে । (১) ্ট্যাম্প, নে8100) বা পণ্যবাহী জাহাজ-_ 
এইগুলি স্থনিদিষ্ট সময়-তালিক। বা পথ অন্ঠসারে না চলিয়া যেখানে যে সময়ে 
প্রয়োজন পণ্য পরিবহন করে। (২) লাইনার” (1,176) বা যাত্রী ও 

পণাবাহী জাহাজ-_-এই জাহাজগুলি স্থনিদিষ্ট সময়-তালিক ও পথ অঙ্গুসবণ 
করিয়া চলিয়া থাকে। সমুদ্রপথে পরিবাহিত যাত্রী ও পণ্যের ৮০%এরও 
অধিক বর্তমানে এই শ্রেণুর জাহাজের দ্বারাই পরিবাহিত হইয়া থাকে । 

অমুপ্রপথ নির্বাচনে ভৌগোলিক গুভাব (0609£1891)1081 150019 

86660010£ 0০ 961606101 0£ 00687) 10080659)-_দুত্তর সমুদ্রের মধ্যে 

জাহাজ চলাচলের জন্য সুনির্দিষ্ট পথ আছে । সাধারণতঃ এক বন্দর হইতে অন্য 
বন্দরে যাইতে বাণিজ/পোতসমূহ “বৃহৎ বৃত্তপথ” (8:০৪ ০1016 19৮66) 

অনুসরণ করে; কারণ পৃথিবী-পৃষ্ঠে যে-কোন দুইটি বিন্দুর বিভিন্ন সংযোগ- 
রেখার মধ্যে বৃহৎ বৃস্তাংশের দৈর্ঘ্যই সর্বাপেক্ষা অল্প। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই 
এই পথ অনুসরণের সুযোগ হয় না; অল্প হইলেও এই পথে অবস্থিত অঞ্চল- 
সমূহে পণ্য ও কয়লা বা খনিজ তৈলের অভাব থাকিতে পারে ; কোথাও 



২১৮ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

কোথাও একূপ পথ বৎসরে মধ্যে দীর্ঘকাল ববফে আচ্ছন্ন থাকে, স্থানে স্থানে 
কাবাব থাকে বাতা ও কুজ্বাটিকাব প্রাঁছুর্ভাব, প্রতিকূল সমূদ্রশ্রোত এবং 
যরুভমির অবস্থান । এই সমস্ত কারণে সামুদ্দ্রিক বাণিজাপোতসমূহ বৃহৎ বৃত্তপথ 
হইতে বিচ্যুত হইয়া এ পথের নিকটবর্তাঁ যে সমস্ত অঞ্চলে পণ্য ও কয়লাৰ 
প্রাচ্য পঠিয়ানছ এব* যে পথ বাভ্যা, কুয়াশা, সমুদ্রশ্লোত গ্ুভূতি প্রতিকূল 
প্রাকৃতিক প্রলাব হইন্ে মুক্ত সেই পথেই পরিচালিত হয়। 

পৃথিবীর প্রধান প্রধান সমুদ্রপথ (70111001091 0০6811 100655 ) 

পৃথিবীৰ প্রধান প্রধান সমদ্রপথ হইল-_ 

্, । উত্তর আটলান্টিক পথ (13016) 46151700 চ০0066)--পবিবাভিত 

প্ণা, যাঙ্জী ও ডাক চলাচলেব পরিমাণ অনুযায়ী বিচাব কবিলে, এই পথটির 
গুকত্ব হইয়া দাড়ায় সবাধিক। উহা ইউবোপ্ পশ্চিম উপকূল এবং উত্ত 
আমেবিকাব পর্ব উপকূলের মখ্যে বিস্কৃত। এই পথে ক্যানাডা ও যৃক্ততাষ্ট 
হইতে বনজ ও প্রাণিজ দ্রব্য, গম, ভুট্টা, তামাক, খনিজতৈল, আবস্ব্সেটস, 

লৌহ ও ইম্পান, তাত, বৌপা, আযালুমিনিয়াম, কার্পাস, মত্স্তা, ফল প্রভৃতি 
দ্রবা ইউাবাপ মহাদেশে ব্প্তানী এবং ইউবোপ হইতে শিল্পজাত ব্য 
আমেবিকায় আমদানী হয়। তবে সম্প্রতি ক্যানাডা ও যুক্তবাষ্টে শ্রমশিল্প 
প্রসাব লাশ কবায় ইউবোপ ডইতে এদিকে শ্রমশিল্পজাত দ্রব্য বেশি 
চালান আসে না। এই পথ বাণিঙ্গো নিযুক্ত বন্দর গুলির ৮ধ্যে ইউকোপের 
গ্রানগোঃ লিভারপুল, ম্যাঞ্ধেস্গাব, সাধাম্পটন, লগ্ডন, আমস্গাঃভাম, বটাবভাম, 
হামবু্গ, ব্রিমেন আত্োয়ার্প, লা হেবর, শেববুর্গ ও লিসবন , এবং উত্তব 
আমেবিকার কুইবেক, মণ্টশীল, হাপিফ্যাক্স, সেণ্ট জন বোস্টন, নিউইয়র্ক, 
ফিলাডেলফিযা, বার্ল্টমোব, চার্লস্টন গ্যালভেস্টন এবং নিউ অবল্িয়' বিশেষ 
উল্লেখযোগা । 

উত্তব আটলান্টিক পথের দ্রুত উদ্নতির কারপ__(১) এই পথের প্রায় 
সমস্ত বন্দবই একটি বৃহৎ বুত্তাংশে অবস্থিত বলিয়া! বাণিজ্যপোতগুলি ইশ্বতম 

পথ অনুসরণ করিবার স্থযোগ পায়। (২) আটলাটিক সমুদ্রপথে ইতস্তত ঃ 
বিক্ষিপ্ঠ দ্বীপপুঞ্জ অথবা মগ্রভৃমিব সংখ্যা অল্প। (৩) এই পথের অন্তর্গত 
বন্দরসমূহ স্বাভাবিক ও উৎকষ্ট। (৪) এই পথের উভয় প্রাস্তেই প্রচুর 
কয়ল! পাইবাব স্থবিখা আছে। (৫) এই পথের উভয় প্রান্তে অবস্থিত দুহটি 
ংশেরই লোকবসতি ঘন, অধিবাসীদের জীবনমান উন্নত এবং বিনিময়যোগ্য 

পণ্যের পবিমাণও অধিক। 

(খ) ভূমধ্যসাগর-মুয়েজখাল-এনীয় (ভারত মহাসাগর) পথ-_ 
( 2%12016617:91)881)-91062-4818610 ২০০৪)--পরিবাহিত পণ্য ও যাত্রী 
চলাচলেব পরিমাণ বিবেচনা কৰিলে এই পথটিকে উত্তর আটলাটিক সমুদ্র 



পরিবহন ব্যবস্থা--জলপথ ২১৪ 

পথের পরেই স্থান দিতে হয়। এটি উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপ, উত্তর 

ও পূর্ব আফ্রিক' মধ্যপ্রাচ্য ও সুদুর প্রাচ্যের দেশগুলি এবং অস্ট্রেলিয়া ও 

নিউজীল্যাত্ডের মধো সংযোগ রক্ষা করিতেছে । পৃথিবীর অন্ত কোন সমুদ্র 

পথ এত অধিক সংখ্যক দেশের মধ্যে যোগন্ুত্র স্থাপন করে নাই। 

এই পথে বাণিজ্যপোতগ্ুলি লগ্ডন এবং অন্তান্ত ইউরোপীয় বন্দর হহতে 

যাত্রা কবিয়া জিত্রাপ্টাব, মাল্টা ও সৈয়দ বন্দরেব মধা দিয় স্থয়েজখাল 

অর্তক্রম করিয়া প্রথমে গ্রয়েজ বন্দরে এবং পরে লোহিত সাগর অতিক্রম 

করিয়' এডেন বন্দবে আসিয়া! পৌছে । এডেন ভইতে এই পথের প্রধান 

শা? ( কখন কথন বোদ্বাই হইয়া) কলম্বো পযন্ত যায় এবং অপর শাখা 

আফ্রিকার পুর্ব উপকূল ধরিয়া মোম্বাসা, ডার-এস-সালাম ও মোজান্থিক হইয়া 

ডাবপান পষস্ত পৌছে ' কলম্বো হইতে এই পথের এক শাখার গতি 

কলিকাতায়, আর এক শ!খা ফ্রীন্যাণ্টল ও মেলবোন হইয়া সিডপী এবং 

সেখান হইতে নিউজীলাগ্ের ওয়েলিংটন বা অকল্যাণ গিয়া পৌছিয়াছে ; 
অপর একটি শাখা গিয়াছে সিঙ্গাপুর হইয়া হংকং ও সাংহাই এবং আরও 

একটি শ্বাখা গিয়াছে রেন্গুন পর্ষন্ক। 

এই পথে আফ্রিক, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড ও প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ 

হইতে চ', রেশম, পাট, তৈলকীজ, চর্ম, ধাতু আকরিক, ভপ্ধজাত দ্রঘা, পশম, 

৪৯ নং চিত্র--পৃথিবীর প্রধান প্রধান লমুদ্রপথ 

মাংস, গম, ময়দা, মদ, গঁদ, স্বর্ণ, তা, শর্করা, তামাক, রবার, থেজুর, মুক্তা, 

খনিজ তৈল, কফি, সয়াবিন, রাং, লবঙ্গ, হন্তিদস্ত, চাউল, সেগুন কাষ্ঠ, 

নারিকেলের শীস, মশল! শুভৃতি নানাবিধ খাছ্যপ্রব্য ও কাচামাল ইউরোপের 

বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয় এরং ইউরোপ হইতে এই সমত্ড দেশে শিল্পজাত 

দ্রব্যাদি আমদানী হয়। কষ্খসাগর ও ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ বন্দরগুলিও এই 



২২০ প্রাথনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

পথে আমদ্ানী-রপ্তানী বাণিজ্য চালাইয়া৷ থাকে | এশিয়া মহাহদশের এমস্তর্গত 
বিভিন্ন দেশগুলিব বাণিজ্যিক পণ্যও এই পথেই পবিবাহিত হয়। 

জিত্রাপ্টার, সৈয়দ, এডেন, কলিকাতা, কলগ্ো, সিঙ্গাপুব গতৃতি বন্দর 
হইতে জাভাজে কয়লা] বোঝাই কবিবার সুবিধা থাকায় এই বাণিজাপথটিব 

শ্রীবছি। দ্রুত সাধিত হইয়াছে । 
স্বয়েজখাল-পথে জাহাজ চলাচলের কন্ঠ উচ্চহাবে শুন্ধ দিতে হয় বলিয়! 

অস্টলিয়! এবং নিউজীল্যাগুগামী অল্পমূল্যের গুকণভার পণ্যসমূহ সাধারণত: 
উত্তমাশা অন্তবীপ-পথে পবিবাহিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে সত যাত্রী যাতায়াতেব 
বায় লাঘবের গন্য অন্থরীপ-পথে অস্ট্রেলিয়া! এবং নিউজীল্যাণ্ড গিরা «কে । 

(গ) আটলান্টিক-পানামা-প্রশান্তমহাসাগর পথ - (55:760- 
[১81081778-19801110 000০ )--এই পথ প্রধানতঃ যুক্তবাষ্ট্রেব পুব উপকুলেব 

দেশগুলিব সহিত পানাম খালেব মাবফৎ অস্ট্রেলিষা, নিউজীল্যা্ড, জাপান, 

চীন এবং উত্তব ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে দেশগুলিব সংযোগ 
সাধন কবে। এই পথে পেরুব লিমা ও চিলিব ভ্যালপ্যাবাইসে বন্দবের 

সহিত ইউরোপের বন্দর গুলির বাণিজ্য চগ্গিয়া থাকে । এই পথে পবিবাতিত 

পণ্যের মধ্যে রেশম, চা, শর্কবা, শণ, তৈলবীজ, কার্পাস, ধাতুদ্রবা, যন্ত্রপাতি, 
কাষ্ঠ, কাষ্ঠমণ্ড, পশুলোম, গবাদি পশু, গম প্রভৃতিই প্রধান। নিউইয়র্ক, 
কোলন, সানভিয়!গো, ভ্যানকুভাব, গ্িন্স রূপাঁট, ক্যালাও এবং অকল্যাণ্ড 

এই পথেব অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য বন্দব। 
(ঘ) উত্তমাশ। অন্তরীপ পথ (0876 7২০৮৫০)--এই পথ উত্তর-পশ্চিম 

ইউরোপ, আফ্রিকাব পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূল, অস্টেলিয়া]! এবং নিউজীল্যাণ্ডের 

মধ্যে বিস্তৃত। ম্যাভিবা অথবা ক্যানারী দ্বীপ হইতে এই পথেব বাণিজ্য- 

পোতসমূহ কয়লা বোঝাই কবে। এহ পথে আফ্রিকা হইতে ভালতৈ ল, 
ববাব, গদ, হস্তিদস্ত, কাট, চর্ম, স্বর্ণ, ভীরক, কোকো, তীত্র, উট-পাখীব পালক 

প্রভৃতি এবং অস্ট্রেলিযা ও নিউজীল্যাণ্ড হইতে গম, ভুট্রা, পশম, দুগ্ধজাত দ্রবা, 

স্বর্ণ, ফল প্রভৃতি দ্রব্য ইউরোপে যায় এবং ইউভ্ভবাপ হইতে বস্ত্র, লৌহ ও 
ইম্পাতজাত দ্রব্য, কয়লা এবং নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য এই সমন্তড দেশে 
আমদানী হয়। তবে পরিবাহিত পণ্যেব পবিমাণ অতি সামান্ । এই 
পথে বাণিজ্যে নিযুক্ত বন্দরগুলির মধ্যে ইউরোপের লগুন, লিভারপুল, কাড়িফ, 
সাদাম্পটন, আস্কোয়ার্প, সোয়ানসী, লা হাব্র, লিসবন, আাসেন্সন, 
আফ্রিকার পোর্ট এলিজাবেথ, ইস্টলগুন, কেপটাউন; এবং অস্ট্রেলিয়ার 

এযাডিলেড, মেলবোর্ন, সিভ্নী ও ব্রিসবেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
(ও) দক্ষিণ জাটঙগার্টিক পথ (9০9৮5 40157760 £২০৪০)--এই 

পথ উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের বন্দরসমূহকে প্রতীচ্ায দ্বীপপুত ও দক্ষিণ 
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আমেরিকার উত্তর ও পুর্ব উপকূলের হ্যাভানা, ভেরান্রুজ, পার্নীদ্বুকো, বেহিয়া, 
ট্যাম্পিকা, রায়ো-ডি-জেনেরো, স্যান্টোমা, বুয়েনস আয়ার্স, মণ্টেভিডে। 
এবং বোজারিও বন্দরসমূহের সহিত সংযুক্ত করিতেছে । এই পথে অধিকাংশ 
বাণিজাপোতই ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ এবং ম্যাডিরাতে কয়ল। বোঝাই করে। 
দক্ষিণ আমেবিকার বিভিন্ন দেশ হইতে শর্কর1, কলা, কা, কোকো, রবার, 

গম, পশম, মাংস, চর্ম, তিসি, কাষ্ঠ, কার্পাস, ভামাক, রৌপ্য, হীরক, গবাদি 
পশ্ প্রভৃতি এই পথে ইউবোপে যায় এবং ইউরোপ হইতে নানাবিধ শ্ল্পজাত 

দ্রব্য দক্ষিণ আমেবিকা ও ইহাব নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে আমদানী হইয়া 
আসে। এই পথে অতি সামান্ট পরিমাণ পণ্য চলাচল কবে। 

| দক্ষিণ আটলার্টিক মহাসাগবের পুরিকে আফ্রিকা ও পশ্চিমদিকে 
দশ্পিণ আমেবিকা অনস্থিত। এই উভয মহাদেশই বাবসা-বাণিজো অনুন্নত 

এবং উভয় দেশেবহ উৎপন্ন দ্রব্যাদি প্রায় অন্রূপ। হহাব ফলে এই উভয় 

মভাদেশে মধ্যে বিনিময়যোগ) পণ্যের একান্ত অভাব । এই কাবণে দক্ষিণ 

আটলান্টিক জলপথ পূর্ব-পশ্চিম বিস্তৃত না হইয়া উত্তব-দক্ষিণে বিস্তৃত 

হহয়াছে | ] 

(5) প্রশান্ত মহাসাগরীয় পথ (৪০170 [২০০ )--এই পথ পূর্ব- 
এশিয়া, অস্টেলিয়। এবং নিউজীল্যাণ্ডের বন্দরগু(লিব সতিত আমেগিকার 
পশ্চিম উপকূলের বন্দবগুলিব স*যোগ স্থাপন ধরে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় পথ- 
গুলিব মধ্যে বততম।নে নিমললিখিত পথগুলিই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য--(১) চ্ভিনী 
অথব৷ অকল্যাণ্ড হইতে ফিজি, লামোয়া বা হনলুলু হইয়া স্ানফ্রান্দিস্কো বা 
ভানকুভার। (২) ম্যানিলা, হংকং ও সাংহাই হইতে নাগাসাকি, কোবে এবং 
ইয়োকোহামা হইয়া ভ্যানকুভার ও সীটুল। (৩) ম্যানিলা, হংকং ও সাংহাই 
হইতে হনলুলু হইয়া স্তানফ্রান্সিসকো, স্ এঞ্জেলস্ এবং পানামা । (৪) 
মেলবোন এবং পিডনী হইতে অকল্যাণ্ড বা ওযেলিংটন হইয়া পানামা । 

এই পথে স্থদূর-প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বেশম ও তজ্জাত দ্রব্য, 

সধ়াবিন, সয়াবিন তৈল, €খলনা, চা, চর্ম, পশুলোম, শণ, নারিকেলের শাস, 

শর্করা, রবার, ধান, রা প্রভৃতি দ্রব্য আমেরিকায় আসে এবং আমেরিক1 
হইতে কার্পাস, কাষ্ঠ, মাংস, মত্স্ক, গম, ময়দা, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, কার্পাস 
দ্রব্য, খনিজ তৈল প্রভৃতি স্থদূর প্রাচ্যের দ্েশগুলিতে রপ্তানী হয়। 

| প্রশাস্ত মহাসাগরীয় পথসমূহ অন্যান্ত সমুদ্রপথ অপেক্ষা! অন্ুল্পত। কারণ 
-(১) এই পথে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম ভাগের সহিত পুর্ব 

এশিয়ার যোগ; অথচ এই ছুইটি অংশই আধুনিক বৈষয়িক সভ্যত্তায় পশ্চাৎপদ। 
তাই এই পথে পরিবাহিত পণ্যের পরিমাণ কম। (২) প্রশাস্ত মহাসাগরের 

তীরস্থ সমস্ত দেশই প্রায় একজাতীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করে, কাজেই এই 
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সমত্ত দেশের মধ্যে বিনিমগ্যোগা পণোর অভাব । (৩) এই.বিস্তীর্ণ জলগাগের 
মধ্যবস্তণ অঞ্চলে উৎ্কষ্ট পোতাশ্রয়, বন্দর এবং কয়লার অত্যন্ত অভাব 
. এই জলপথের গুরুত্ব বর্তমানে অধিক না হইলেও ভবিষ্তাতে গ্রাচ্যদেণের 

বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই পথে বাণিজ্যের প্রসার অবশ্ঠন্ভাবী | পানাম 
খাল কাটাব পব হইতে এবং চীন ও জাপানের শিল্লোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই 
বাণিজ্যের পরিমাণ বহুলাংশে বুদ্ধি পাইয়াছে |] 

১৯/৮ সামুদ্রিক খালপথ (5750 09918) 
আন্তর্জাতিক পণা পরিবহনে সমুদ্র-সংযোগকাধী থালপথের গুরুত্বও কম 

নহে । এই সমস্ত খালপথে সমুদ্রগ'মী পোতসমুহ অনায়াসে চলাচল কর্রতে 
পারে। এই শ্রেণীর খালসমূহের মধ্যে নিয়লিখিত গুলি প্রধান । 

স্বয়েজ খাল (50625 08129] )-_সয়েজ খাল ভূমধ্য ও লোহিত 
সাগরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। ১৮৫৯ সালে ফরামী পুর্তবিদ 
ফাডিন্াড ছ্য-লেসেপস্ মিশরের 
খেদিভের অন্রমৃতি লইখা এই 

খাল খনন আরম্ভ করেন এবং 
১৮৬৯ সাল হইতে এই খাল 

দিয়া সমুদ্রগামী পোতসমূৃহ 
চলাচল স্থরু করে। স্ুয়েজ 
খাল দৈর্ধে প্রায় ১৬৫ কি.মি; 
তলদেশের সংকীর্ণতম প্রস্থ 

প্রায় ৩০৫ মি. এবং সবাল্ল 

গভীরতা প্রায় ১১ মি.। পুরে 
স্থয়েজ খাল একটি সংঘের 

পরিচালনাধীন ছিল এবং এই ৫০ নং চিত্র-_হুয়েজ খাল 
ংঘের সর্বপ্রধান অংশীদার ছিল যুক্তরাজ্য । ভবে দেশ হিসাবে ইহা মিশরের 

অন্তর্গত। ১৯৬৮ সালে পুর্বোস্ত সংঘের সঠিত মিশরের চুক্তির মেয়াদ শেষ 
হইবার এবং সেই সময়ে এই খালটি মিশরের পুর্ণ আয়ত্তে আলিবার কধ1 
ছিল, তবে ইহার পুর্বেই-১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে সুয়ে খালকে মিশরের 
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়। এই খাল খননের পর হইতেই পশ্চিম 
ও দক্ষিণ ইউরোপের দেশগুলির সহিত এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার বাণিঞ্য বহুল 
পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছে। 

সুবিধা (১) হুয়েজ পথে জাহাজসমূহ বই সম্বদ্ধ ও জনব্ুল দেশ স্পর্শ 

করিয়া যায় বলিয়া এই পথে পরিবহনযোগ্য বন্ত যাত্রী ও পণ্য পান্ন। (২) 
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সয়ে খালপথের 'উভয়প্রান্তে ও মধাবত্তা অঞ্চলসমূহে জাহাজ চলাচলের 

ইন্ধন ও পানী জলের সরবরাহ প্রচুর। পশ্চিমপ্রান্তে ইউরোপে কয়লা এবং 
পুর প্রান্তে ব্রহ্মদেশ ও প্রাচা দ্বীপপুঞ্রে খনিজ তৈল রহিয়াছে । (৩) পুরু 
এশিয়ার বন্দরসমূহ হুয়েজপথে ইউরোপীয় রন্দরসমূহের নিকটতব। অস্তখীপ 
পথের তুলনায়, হ্প়েজপথে ইউরোপের লিভারপুল হইতে বোম্বাই ২৬৬ 

কি.মি, বাটাভিযা৪৩*৩ কি.মি. হংকং ৫২৯৬ কিম. এবং সিভনী ৬২৬ কি.মি, 

নিকটতর। (৪) এই পথ পুরাতন পুথিবীর অন্তর্গত প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের 

দেশগুলির মধ্যে দ্রুত ও স্থুলভ সংযোগ স্থাপনের শ্রেষ্ঠ ভপায়। (৫) এই পথে 

কমন্ওয়েলথ-এর অন্তর্গত সিংহল, পাকিস্তান, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, নিউক্তী- 
লাগু, এবং মালয়, হংকং প্রভৃতি ব্রিটিশ উপনিবেশ ও বক্ষণাবেক্ষণাধীন দেশ- 
সমূহের সংযোগ 7 তাই গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে এই পথেব ুরুত্ব অত্যন্ত আঁধক। 

অস্থুবিধা_-€১) এই খাল অতান্ত সংকীর্ণ বলিয়া বুহদাকারের জাহাজ 

ইহার মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে পাবে না। বর্তমানে এই অবস্থার একটু 
উন্নতি হইয়াছে, কারণ এখন ৪*১০০০ টনের অধিক জাহাজও এই খালপথে 
যাতায়াত করিতে পারে। (২) এই পথের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রাস্ 

পযন্ত পৌীছিতে প্রায় ১২ ঘণ্টা সময় লাগে । (৩) এই পথে যাতায়াত কবিতে 

হলে কর দিতে হয়ু। পুবে এই করের পরিমাণ অতান্ক অধিক ছিল বলিয়। 
বাবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত ব্যাহত হইত, তবে বর্তমানে এত কবেব পরিমাণ হ্রাস 

পাওয়ায় পুর্ব অবস্থার বহুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
পানা খাল (702179099 0:81591 )-_পানাম। খাল আটলান্টিক ও 

প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে সংযোগ 

স্থাপন করিতেছে । পুবে সমুদ্রপথে 
আমেরিকার পুর্বপ্রাস্ত হইতে 

পশ্চিমপ্রাস্তে ষাতাম্বাতের এক- 

মাত্র উপায় ছিল হর্ণ অন্তরীপ পথ 

(হর্ণ অগ্তরীপ দক্ষিণ অঠমরিকার 

দক্ষিণ-প্রাস্তে অবস্থিত )। পানাম। 
খাল খননের পর হইতে হর্ণ 
অন্তরীপ পখের গুরুহ্ব বহুল 
পরিমাণে হাস পাইয়াছে। 

পানাম। খাল প্রায় ৬৫ কি.মি 
দীর্ঘ এবং প্রশাস্ত মহাসাগরের 
গভীর অঞ্চল হইতে আটলার্টিক 
মহাসাগরের গভীর অঞ্চল পর্যন্ত ৫১নং চিত্রস্পপানামা খাল 



২২৪ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

এই খালের দৈর্ঘা ৮১১ কি.মি,। ইহা প্রস্থে ৯২ হইতে ৩*৫ মি. 

এবং ১২৫ মি. গভীর । গাট্ুন ও মিবাফ্লোরস্ “হুদ দুইটি সংযুক্ত করিয়! 
খালটিকে আটলান্টিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পধস্ত বিস্তৃত করা হহয়াছে। 
এই খালটি অতিঞ্ম করিতে প্রায় ৭1৮ ঘণ্ট। সময় লাগে। দৈনিক এই 
খ[লপথে ৪৮টিজাহাজ যাতায়াত কবিতে পারে । ১৯১৪ সালের ১১ই আগস্ট 
হইতে এহ খালে জাহাজ চলাচল সুরু হয়। এই খাল আমেরিকার যুক্তরাষ্থ 

সবকাবেব অধান। 

স্বিধা --€১) এই পথ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলকে 
উত্তৰ আমেরিকাব পুব উপকুলেব এবং পশ্চিম ইউরোপের বন্দবসমূহ্তেব 
শিকটতব করিয়াছে । ইহার ফলে আমেবিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল- 
সমূন দ্রুত উন্নাত লাভ করিতে সক্ষম হইয়াচ্ছে। নিউইয়র্ক হইতে ভ্যালপ্যাবা- 
লো ম্যাজেলান প্রণালী পথে ১৩,৪৪০ কি.মি. কিন্তু পানামা পথে ৭৩৬০ 
কি. মি.। নিউইয়ক হইতে ম্যাজেলান প্রণালী পথে ওয়েলিংটন ১৮১৮০ 

কি. মি. কিন্ত পানামা পথে ১৩,৬০০ কি. মি.। (২) পানামা থাল ইউরোপ 
হইতে অস্ট্রেলিয়। বা ণিউজাল্যা্ড যাইবার পথে এক নৃতন পথ উক্ত 
করিয়াছে এবং আমেবিকাব পূর্ব উপকূলকে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজীলাগ্ডের 
নিকটতর করিয়াছে । নিউইয়র্ক হহতে সিডনী স্থয়েজ পথে ২১১,৪৪০ কি, মি. 
কিন্তু পানামা পথে ১৫,৫২০ কি. মি. । লিভাবপুল হইতে পানাম] পথে সিভনী 
ও ওয়েলিংটন যথাক্রমে ১৯১৮৪০ কি.মি. ও ১৭১৭৬০ কি.মি. কিন্তু হুয়েজ পথে 

এ ছুটির দূরত্ব যথাক্রমে ১৯,৫২০ কি.মি. এবং ২০১০০০ কি.মি. । (৩) প্রয়োজন 

হইলে পানামা খালপথে যুদ্ধজাহাজসমৃহ আটলান্টিক মহাসাগর হইতে প্রশান্ত 
মহাসাগবে দ্রত যাতায়াত করিতে পারে। (৪) এই পথের দ্রুত উন্নতির 

সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ভাবতীয় দ্বীপপুঞ্জের অর্থনৈতিক উন্নতিও দ্রুত বুদ্ধি 
পাইতেছে। (৫) আমেরিকার পুর্ব উপকূলের বন্দরসমূহ হইতে জাপানের 
দূরত্ব এই পথে বহুল পরিমাণে সংক্ষিপ্ত হইয়াছে । নিউইয়র্ক হইতে ইয়োকো- 
হামা পানাম] পথে ১৫,৫২৯ কি.মি. কিন্তু স্থয়েজ পথ ২০,৯৬০ কি.মি.। (৬) 
এই পথে জাহাজে বাবহৃত জালানীর অপ্রতুলতা নাই। 

অস্বিধা 2--(১) পানাম! খাল পাবত্য অঞ্চলের মধা দিয়া বিস্তৃত 
হওয়ায় জাহাজসমূহকে “লকে'র সাহায্যে অসমতল সমুদ্রপৃষ্ঠ দিয়! যাতায়াত 
করিতে হয়। (২) পানামা খালের উভয় পার্খে স্থয়েজ খালের ন্যায় জনবহুল 
ও শিল্পবাণিজো সমুদ্ধ অঞ্চল নাই। (৩) পানামা খালের সাহাযো কেবলমাত্র 
আমেরিক। মহাদ্দেশেরই বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, অন্ত কোন দেশের বিশেষ 
সুবিধা হয় নাই। ৫৪) বিস্তৃত প্রশাস্ত মহাসাগব বক্ষে বন্দর ও পোতাশ্রয়ের 
অভাব এই পথের প্রসারকে অত্যন্ত ব্যাহত করিয়াছে । 



'পরিবহন ব্যবস্থা-_-জলপথ ২২৫ 

ভারতের সমুদ্রপথ (0০68. ০56৪ 0? 10019 ) 

ভারত হইতে বিদেশাভিমূখে বিভিন্ন সমূ্ূপথনমূহ প্রধানতঃ কলিকাতা, 
বিশাখাপন্তনমূ, মান্রাজ, কোচিন এবং বোদ্বাই বন্দর হইতে প্রসারিত | 

ভারতায় জাহাজগুলি বর্তমানে ভারত-যুক্তরাজা-ইউরোপ, ভারত-জাপান, 
ভাবত-মালয়, ভারত-পুঃ আফ্রিকা, ভারত-পারম্তয উপসাগর উপকূল, এৰং 

ভারত-অস্টেলিগা এই. ছয়টি পথে চলাচল করে। গপ্রথমোক্ত চারিটি পথে 

ভারতীয় জাহাজগুলি পণা ও শেষোক্ত দুইটি পথে পণ্য ও যাত্রী পরিবহন 
কবিয্না থাকে। 

১৯৬১ সালের ২বা অক্টোবর “ইস্টার্ণ সিপিং কর্পোবেশন” (১৯৫৬) ও 

“ওয়েস্টার্ণ সিপিং কর্পোরেশন” (১৯৫৬) এই ছুইটি সংস্থাকে একত্রিত করিয়া 

“দি দিপিং কর্পোরেশন অফ ইপ্রিয়া লিমিটেড” কামক একটি সরকারী সংস্থায় 
পবিণত করা হইয়াছে । ১৯৬১ সালে এই সংস্থাটির অধিকারে ছিল ২৬টি 
মাপবাহী জাহাজ, ২টি যাত্রী ও মালবাভী জাহাজ, এবং ৪টি ট্যাংকার নৌবহর । 
নতমানে ভারত-অস্ট্রেপিয়া, ভারত-স্বদ্ূর প্রাচ্-জাপান, ভারত-কুষ্ণসাগর, 
ভাবতের পশ্চিম উপকুল-পশ্চিম পাকিস্তান-ল্গাপান, ভারত-পাকিস্তান" 

যুক্তপাজ্য-হ পোপ মহাদেশ, ভারত-পোল]াণু, ভারত-সংসুক্ত' আরব সাধারণতন্তর 

এবং ভারত-মুক্তপাষ্ট্ লপথে মাণবাহী জাহাজগুপি এবং বোম্বাই-পুরব 

আক্রক। এবং মাদ্রাজ-সিঙ্গাপুব পথে যাত্রী ও মালবাহী জাহাজগুলি চলাচল 
করিতেছে । ট্যাংকাব নৌবহরটি উপকূলাঞ্চল দিয়া পরিশোধিত তৈল 
পদ্ররহন কাধে নিযুক্ রহিয়াছে । এই সংস্থাটি সম্প্রতি উপকূলীয় বাণিজ্যে 
কয়লা পরিবহনে এদং বহিবাণিজ্যে তৈল পরিবহনে নিঘুক্ত বহিয়াছে। 
“দি সিপিং কর্পে রেশন অব ইপ্ডিয়/”-র একটি শাখা সংস্থা_“দি মোগল লাইন 

লিিটেড” প্রধানতঃ হজ যাক্জীদের পরিবহন কাধে নিযুক্ত রিয়াছে। 
ভারতে বর্তমানে ৩০-টিরও অধিক অন্যান্ত জাহাজী প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে । 

ইহাদের মধ্যে “দি সিদ্ধিয়া গ্রাম নেভিগেশন কোং”, “জয়ন্তী সিপিং কোং” 
“হও্ডয়ান স্রীম সিপ কোং*উ“গ্রেট ইস্টার্ণ সিপিং কোং”, “রত্বাকর সিপিং কোং”, 
'“ছোগুল স্টাম সিপ কোং”,__এই ৬টি প্রতিষ্ঠান উপকূলীয় ও বহির্বাণিজ্ঞে 
পরিবহন কাধে নিযুক্ত রহিয়াছে। 

বর্তমানে উপকূলীয় বাণিজ্যের সমগ্র অংশ, নিকটবতাঁ দেশসমূহের সহিত 
বাণিজ্যের ৪০% এবং দূরবর্তী দেশসমুহের সহ্তি বাণিজ্যের মাত্র ৫% ভারতীয় 
নৌবহর দ্বার। পরিচালিত হইতেছে। অল্পব্যয়ে খাছ্য ও কাচামাল পরিবহনের 

জন্ত উপকূলীয় সমুদ্্পথসমূহ বিশেষ প্রয়োজনীয় । 



২২৬ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

প্রশ্গোত্তর 

],56566 00616190156 20৬81769565 917)0 01590৮81707£65 01 []থাি জ 216] 

0217510016 55566178170 19170 1121750016 ৪৮516]72, ( আন্তদেশিক হলপথ ও স্থবলপথসমুহের 

আপেক্ষিক হৃবিধা-অন্ুবিধাগুলি নির্দেশ কব)। (পৃষ্টা ২,৯) 
2, 1%161001017 0105 01161 £60919101)109] 1806078 ৮71)10]) 03816 21707 3 1111) 

9৪ 0৫6 60101706106, [11013010166 00] 2)5জ6] 05 এ 66৬ ৪5210101৩০, ( দৃষ্টান্ত 

উল্লেখপূর্বক নাব্য জলপথসমূহের গুণাগুণ নির্দেশ কর)। ( পৃষ্ঠা ১০০-২১০) 

3, 10101155076 5০081901109] 1906015 0700 81160 006 561601101 01 00671) 

0৪06 20665. ( সমুক্্রপথ নির্বাচনে ভৌগোলিক প্রভাবসমুহেব বর্ণনা কৰ।) 
(পৃষ্ঠা ২১৭-২১৮) 

4. 106507106 0106 19101 4£৯11817610 (00, 12,163১ 0751১ [07, 462১) 2100 (0 

11601617716 01-1002-4১918110 10006১* (13, 07১163506২১ 766, 14, 13,707,63) 

(উত্তর আটলান্টিক ও ভূমধাসাগর-স্থযেজথাল-ভারতমহাসাগর সমুস্ত্রপথ দুইটি বর্ণনা কব ।) 
( পৃষ্টা ২১৮-২১*) 

5,.1005071105 006 5০০০ ০10 12217281002 0811015 110108611)£ (106)] 1550200%5 

[021165 2170 068063* (7, 5. (0), 5) (আাপেক্সিক ম্বিধা-অহ্ুবিধা উল্লেখপূর্বক 

হুয়েজ ও পানাম! খাল-পথ দুইটি বর্ণন1 কব । ) (পৃষ্ঠ! ২২২-২২৪) 

6. 1095011190 0176 009.08 700006 101) 1,16]1)00] €0 13010018% 212 0016 9062 

০810] 18101101000] 11079108100 00:05 01 0911, ১৭৮6 0116 010100100] ৪0৬ ৪151960৭ 

01 0015 10006 ০0৮০] 01) 10102 216 01)6 € ৪0 91 0790৫171016, (7. ১,61১ 65) 

(লিভারপুল হইতে হয়েজ খাল হইযা বোশ্বাই পর্যন্ত প্রসারিত সমুস্বপথটির বর্ণন| কব এবং এই 
পথের অন্তর্গত যে সমস্ত বন্দরে জাহাজ ধবে সেইবপ চারিটি প্রধান প্রধান বন্দরের নাম লিখ। 

উত্তমাশা অস্তরীপ-পথ অপেক্ষা এই পথের প্রধান প্রধান ন্ুবিধাগুলির উল্লেখ কব।) 
( পৃষ্ঠা ২ ১৮-২২০ ১২৯২-২ ২৩) 



একাদশ অধ্যায় 
পরিবহন ব্যবস্থ।--ব্িমানপথ 

জল ও স্ছলপথ বনাম বিমানপথ (50:906 (:817590176 %675%5 

481 08105001৮ )- বিমান পথের প্রধান সুবিধা এই যে এই পথে সবাপেক্ষা 
অল্প সময়ে অতি দূর পথ অতিক্রম করা যায় এবং জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রের 
নিবাপত্তা ও শাস্তি শৃঙ্খলার দিক হইতে বিমানপথ বিশেষে ভাবে ব্যবহৃত 

হয়। কিন্তু ভহার প্রধান অস্সুবিধা! এই যে স্থল ধা জলপথের তুলনায় বিমান- 
পথ অধিক ব্যয়সাপেক্ষ। [া্ছতীয়তঃ, আকাশপথে বুহদায়তন, গুরুভার 

দ্রব্যে পরিবহন বতমানে চলে না এবং অদূর ভবিযাতেও চলিবে কিনা বল। 
ছুক্ষর। তবে যাশ্রী, ডাক এবং মূল্যবান, অল্লামতন ও লঘুভার পণ্য এবং 

ত্রতপচনশীল দ্রব্যাদি স্থানান্তারত করিতে বিমানপথের প্রয়োজনীয়ুত। ক্রষ্খ:ই 
বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সমস্ত পণ্যসম্তার পরিবহনে বিমানপথ জল ও স্থলপথের 
সঠিত বর্তমানে প্রতিদ্বন্দ্বিত] করিতেছে । 

বিমানপথ নির্দেশক ভৌগোলিক অবস্থা (0150£81070105] 
80015 8166001110 6106 96165061010 06 211 1086০5)-_-বিমানপথে পো 

চালনার অবাপ ম্বাবীনত। থাকা সত্বেও কতকগুলি নিদিষ্ট পথেই বিষানপোত 

চলাচল করে। এই সকল পথ নিম্নলিখিত প্রারৃতিক বা ভৌগোলিক 
অবস্থাগুপির দ্বার। নিদিষ্ট হয়। (১) যেখানে বুট্িপ:ত এ তুষারপাত 
অত্যধিক কিংবা আবহাওয়া প্রায়ই কুয়াশাচ্ছন্ন থাকে, সেখানে বিমানপথ 

প্রসার লাভ করে না। বাযুপ্রবাহের বেগ এবং গতিও বিমানপথ-নিবাচন 

পিয়ন্্ণ করিয়া থাকে । মক্ুভূমি অঞ্চলে বিমানপথের প্রসার কম। (২) 
বিমানপোতের অবতরণের জন্য বহুদূর বিস্তৃত সমতলভূমির প্রয়োজন। তাই 
অত্যন্ত বন্ধুর অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য বিমানঘাটি দৃষ্ট হয় না এবং বিমানপথও 
প্রসার লাভ করিতে পারে না। (৩) বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমি ও সমুদ্রাঞ্চলে 
বিমানপোতের অবতরণযোগ্য স্থানের অভাব থাকায় অরণ্য ও সমুদ্রের 
হৃম্বতম অংশের উপর দিয়া বিমানপথ নির্ধারিত হয়। (৪) আতন্তর্দেশিক 

বিমানপথের ক্ষেত্রে দেশের আয়তন বুহৎ না হইলে বিমানপথে পরিবহন 
ব্যবস্থার স্থবিধা অনুভব কর! যায় না। এই কারণেই যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট 
ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়। প্রভৃতি বৃহদায়তন দেশসমূহে আসন্তর্দেশিক বিমানপথে 
পরিবহন ব্যবস্থা ব্যবসায়িক ভিতিতে লাভজনক হইয়া উঠিয়াছে। অপর 



২২৮ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

পক্ষে নুহজারল্যাণ্ড প্রভৃতি ন্যায় অল্প আয়তপযুন্ত দেশসমূহ্রে আন্বদেশিক 
'বিমানপথ ভাদৃশ প্রসাব লাভ কবে নাহ । ও 

উপরো-্ অন্ুক্ল ঠোৌগোলিক অবস্থা ছাডাও কোন অঞ্চলের 
জর্নলংখ্যাধিকায, অথ নৈতিক সমুদ্ধি এবং অন্তান্ত পবিবহন ব্যবস্থাব অপেক্ষারুত 
অনন্ত অণন্থা এ অঞ্চল বিমানপথেব ব্যাপক প্রসাবে সহায়তা কবে। 
অন্তকূল ভৌগোলিক ও অর্পনো হক অবস্থাগুলি ব্ছ্যমান থাকাজ। পশ্চিম ও 

মপা হউবোপে রুশিষা এখং যুন্ববাষ্ট্রে বিমানপথ সর্বাধিক এস'বলাঁভ 
করিয়াছে । 

উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক ৰিমানপথ (10177011021 11)65111860179] 

৪11 £01665)-_-পুথথবাব বিমানপখগুলিকে প্রধানতঃ আস্জজাতিক, মহাদেশ, 

আঞ্চলিক ও স্থাণীয়--এই চাবিশ্রেণীতি বিভক্ত কব যায়। পূৃথিবীব 
উল্লেখমোগ্য আশ্বজাতিকাবমানপথগ্লি প্রত/নতঃ নিমুণিখিত ছষটি পথই 
চপাচল করে। 

(১) ইউরোপ, এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যবর্তী বিমানপথ-_ 
এই পথে বিমানপোতগুলি লণ্ডন হহতে পাবী, মাশাত, এথন্স, 

আলেকজাপ্দ্িগা, কায়বো, আম্মান, বাগদ।দ, বসব, বেহধ্ণি, সাবজাহ ) 
বাচা, যোখপুর, ধিলী, এলাহাবাদ, কালকাতা, রেনুন, ব্যাকক, [সঙ্গ!পুব 

ও বাঢানিয়া হইয। উত্ত অস্ট্রেলিয়াৰ ডাবউহনে পৌছ।য়। ভাবউহনণ হহতে 
এই পথেব এক শাখা অস্ট্রেলিয়া দক্গিণ-পুবদিকে ব্রসবেন, সিঙনী, মেলবে?ন 
ও আঅযাডিপেড পযন্ত যায় এবং অপব শাখা অস্টেলিষাব উত্তব ও পশ্চিম উপকূল 

বৰিয়া পার্থ পষস্ত পৌছায় । 
(২) ইউরোপ এবং আফ্রিকার মধ্যবর্তী বিমানপথসমূহ__এহ পথে 

বিমানগোতগুলি হংল্যাপ্ড (সাদাম্পটন) হহতে আলেবজাশ্ডিয়া ও খাম 
হহয়া পাশ্চম আফ্রকার লাগোস্ এব” দক্ষিণ আফ্রিবাৰ কেপঢাউন, 

আলেকজান্দ্রিয়া হহয়া বাথাস” ও মাদাগাস্কাব, এবং জ্িপলি ও কাযবেো হইয়া 
আবর্পনিয়া9 আদ্দিস্-আবাব] পধগ্ত বিস্তৃত । 

(৩) ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যবর্তী বিমানপথসমূহ-_-এই 
পথগুলিব মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটি পথহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য--(+) উত্তর- 
পশ্চিম ইউরোপ ও বুয়েনশ-আয়ার্স বিমানপথ--এই পথে বিমান- 
পোতগুলি মার্শাই, জিত্রাণ্ঠাব, আফ্রিকাব ডাকাব ব! ব্যাথার্স্ট হইয়া? এবং 
তথ! হইতে আটলান্টিক মহামাগব অতিক্রম কবিয়া ব্রাজিলেব নাটালে 
পৌছে । নাটাল বিমানপথে গায়ো-ছ্য-জেনিবে। ও বুয়েনশ-আয়ার্সে সহিত 
সংযুক্ত রহিয়াছে । নাটাল হইতে যুক্তরাষ্ট্র পযন্ত বিমানপথসমূহ প্রসাবিত 
বহিয়াছে। পশ্চিম ইউবোপ, ব্রাজিল এবং আজেটিনাব মধ্যে বাণিজ্য সম্বম্ধ 



পরিবহন ব্যবস্থা_বিমানপথ ১২৯ 

বুদ্ধি পাওয়ায় এই বিমানপ্রথের গুরুত্ব দিন দিনই বুদ্ধি পাউতেছে। (খ) উত্তর- 

আটলান্টিক বিযানপথ-_-এই পথ ইউরোপ ও উঃ: আমেরিকার মধ্যে 

যোগ স্থাপন করিতেছে । এই পথের প্রধান প্রধান শাখাগুলি লগ্ন, শ্যানন, 
ও গ্াগ্ডার হইয়া অটাওযুা! ও নিউইঘর্ক পযন্ত; প্যারী, লিসবন, আজোর্স ও 

বাবমূডা হইয়া নিউইয়ুর্ক পর্যস্ত; এবং স্টকহলম্, অসলে। ৬ গ্যাণ্ডার হইয়। 
অটাওয়া ও নিউউয়রক পযন্ত গ্রসাবিত রহিয়াছে । 

(৪) আমেরিকা! এবং এশিয়ার মধ্যবর্তা প্রশান্ত মহাসাগরীয় 
বিমানপথ-_-এই পথ স্তান্ফ্রান্সিমকে, লস্ এপ্রেল্স্ ও সীটুল হইতে প্রসারিত 
হইয়াছে। শ্যান্ফ্রান্সিস্কো ও লস্ এঞ্চেল্স্ হইতে প্রসাবিত পথ দুইটি ভনলুলু 
হইঞ্ডে ম্যানিলা, সাংহাই, নিউজীল্যাণ্ড ও সিঙ্গাপুব পযন্ত বিভ্ভুত হতিয়াছে | 

সীটল হইতে প্রপাবিত “৭টি ক্যানাডার পশ্চিম-উপকুলাঞ্চল ধবিয়। টোকিও 
ও সাংভাই পধন্ত প্রসাবিভ বহিয়াছে | 

(৫) উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্তী বিমানপথ--এই 
বিমানপথ বুয়েনশ-আয়ার্স হইতে নিউইয়ক পযন্ত বিস্তৃত। এই পথেব 

এক শাখা বুয়েনশ-আয়ার্স হইতে নাটাল, ত্রিনিদাদ, হাইতি, কিউবা এবং 
ফ্লোবিডা হইয়া] নিউইয়র্ক পৌছে এবং অপর শাখা বুয়েনশ-আয়ার্ম হইতে 

মেণ্োজা, ভ্যালপ্যারাউসো, কিউব] এবং মিয়ামি ভষ্টয়া পিউইয়র্ক পৌছে । 

(৬) পশ্চিম ইউরোপ ও পুর্ব এশিয়ার মধ্যবর্তী বিমানপথ-_এই 
পথ পঃ ইউবোপকে কুশিয়ার মধ্য দিয়া পুব এশিয়ার সহিত সংযুক্ত কারতেছে। 

এই পথে বিমানপোত গুলি মঞ্ষে। হইতে কাজান, ওমস্ক, নাভোসাইবিবিস্ব, 
ইঞ্খুটস্ক, চিতা, স্িয়েক্কা ও খাবারোভস্ক হইয়া! ভাডিভস্টকে পৌছে । 

বিমানপথে পণ্য-পরিবহন ও যাত্রীদের চঙ্গাচল সম্পর্কে পুথ্বীতে 
যুক্তরাষ্ট্রে স্থান প্রথম | যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স, রুশিয়া, হল্যাণ্ড গ্ুভতি 
দেশও এই বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। 

ভাত্রতেত্র ব্িমানপথ 

ভারতের বিমানপথ (4১1: 00581550016 55566700 0£ [17019 

বিমানপথের প্রসার ও বিমানপোতের চলাচলের দিক হতে ভারত 
পৃথিবীতে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। ভারতের বোদ্বাই 
(সাস্তাক্ুজ ), কলিকাতা (দমদম) এবং দিল্লীতে (পালাম ) তিনটি 
সুবুহৎ আস্তর্জাতিক বিমান বন্দর রহিয়াছে । ১৯৬০-৬১ সালে বেসামরিক 
বিমানবিভাগের আয়ত্তে ৮৫টি বিমানঘাটি ছিল । ভারতের সমন্ত বড বড় 
শহরেই বিমানঘাটি রহিয়াছে । 



২৩০ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

বিমানপথে যাত্রী ৪ পণা পরিবহনের পবিগাণ নির্ভর করে দ্েশগত 

আগিক সঙ্গতিব উপব। ভারতে বিমানপ্থ বিস্তাবেব ভৌগোলিক ও অন্যান্য 

স্থদিধা যেবপ ওতিয্বাছে তাহাতে আশা কবা যার যে ভবিষ্ততে ভাবতেব 

শিল্পসমূত সম্যক প্রসাব লাভ কবিলে এবং খনিজ তৈলেব মূল্য হ্রাস পাহণে 

বিমানপথে ধাত্রী ও পণ্য পরিবহনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে । আবাব আসাম, 

ত্রিপুরা, মনিগুৰ ও কাশ্মার বাজোর পক্ষে বিমানপথে পবিবহন ব্যবস্থা 

প্রবর্তন ও প্রসারণ একান্ত গ্রয়োজন | ১৯৫৩ সাল হইতেউ ভাবতে বিমানপথে 

চলাচল ব্যবস্থাব জাতীয়করণ কথা হয়। এসময় ভইতে আভ্যস্থবীণ এবং 
নিকটবতী দেশসমহেব সভিত বিমানপথে চপাচল-ব্যবস্থা ইপ্ডিয়ান এয়ার- 

লাইনস কর্পোরেশন কতক এবং আন্জাতিক চপাচল ব্যবস্থা এয়ার 

ইপ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল কক অভষ্ঠিত ৬হতেছে। 

ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস কর্পোরেশনটিব বিমানপোতগুণি পিয্র- 
লিখিত প্রধান প্রধান পথসমূহে চলাচল কবে ₹(১) বোগাভ দিল্লী, (২) 
বোম্বাই আশেদাবাদ জয়পুব দিল্লী (৩) বোদ্ধাই-ববোদ। আমেদাবাদ, (9) 

বোহ্বাই কবাচা, (৫) বোম্বাই কপিকাত।, (৬) বোম্বা পাগপুব বপ্কাত।, 

(৭) ধোম্বাই-মা্রাজ ব্]াঙ্গালোব, (৮) বোম্বান হামাদবাবাদ-মাঞাজ কলদ্বে, 

(৯) বোম্বাভ-ইন্দোব-গোধালিয়ব-দিল্লী, (১০) বোস্বাত পুণা ব্যাঙ্গালোব, 

(১১) বোস্বাহ ভবনগব রাজকোট, (১২) বোন্বাভ-হাযপ্বাব।দ, (১৩) বোশ্বাহ- 

জামনগব ভুজ-কবাচী, (১৪) দিলী-অমৃতসব পাহোব কাবুল-কান্দাহাব, (১৫) 

দিলী কলিবাতা, (১৬) দিল্লী লাহোব, (১৭) দ্রিলী-যোপপুব-ক বাচী, (১০) 

দিল্লী আগ্রা-পাটনা-বাগভোগ বা-ডিব্রগঙ্ড, (১৯) দিল্লী-অমৃতসব ভন্মু শ্রনগণ, 

(২০) কলিকাতা এলাহাবাধ-কানপুব দিল্লী, (২১) কশিকাতা পাটনা বেনীবস- 

লক্ষ্ৌ-দিলী, (২২) কলিকা ৩1 চট্টগ্রাম, (২৩) কলিকাতা পাটনা মজ:ফরপুব- 

কাটমাণু, (২৪) কলিকাত। ঢাকা, (২৫) কলিকাতা বাগডোগবা, (২৬) 

কলিকাত। গৌহাটি-মোহনবাডী (ভিব্রগড ), (২৭) কলিকাতা ভূবনেশ্বব- 

বিশাখাপত্তনম্-মাদ্রাজ-ব্যাজালোব, (২৮) কলিকাত্তা আগরতলা-শিলচর- 

ইন্কল, (২৯) মাপ্রাজ-ব্যাঙ্গালৌব-কোয়েম্বাটোব-কোচিপ ত্রিবান্মঃ এবং (৩০) 

প্রীনগর লেহ। ১৯৬৪-৬৫ সালে এই কর্পোবেশনটিব অণীনে ৩৪টি ভ্যাকোটা, 

৩টি স্কাইমাস্টাব, ৬টি ক্যাবাভেল জেট, ১০টি ফোকাব ফ্রেগ্সিপ ও ১২টি 

ভাইকাউণ্ট বিমানপোত নিযুক্ত ছিল। এঁ সালে এই কর্পোরেশনেৰ অস্ত্ভুক্ত 

বিমান-পোতসমূহ ৩৪ কোটি কি. মি. নিয়মিত পথে চপাচল করে এবং ১২৪ 

লক্ষ যাত্রী পবিবহন করে। বর্তমানে নাগপুরের মাধ্যমে দিল্লী, বোম্বাই, 

কলিকাতা ও মান্্ীজের মধ্যে বাজ্রিকালে এই কর্পোরেশনের বিমানপোত সমূহে 

ডাক চলাচল করিতেছে। 



পরিবহন বাবস্থ/-_বিমানপথ ২৩১ 

এয়ার ইগ্ডিয়। ইণ্টারুস্ঠাশনালের বিমানপোতসমূহ নিম্নলিখিত প্রধান 
প্রধান পথসমূহে চলাচল কবিতেছে :_-(১) কলিকাতা-বোস্বাই-বসবা-কায়রে- 
জেনেভা-লগুন, (২) কলিকাতা! ব্যাংকক-সিঙ্গাপুব-জাকতা, (৩) কলিকাকা- 

ব্যাংক ক-হংকং-টোকি ও, (৪)+ধোম্বাই-এডেন-নাইরোবি। ১৯৬৪ ৬৫ সালে 
এই কর্পোৰেশনটিব অধীনে ৮টি বোইং জেট বিমানপোত নিযুক্ত ছিল। 

১৯৬৪-৬৫ সালে এই বিমানপোতসমূহ ১৮ কোটি কি, মি. শিয়মিত পথে 
চলাচল কবে ও ২১টি দেশেব সহিত সংযোগ সাধন কৰে। এ সালে 

পবিবাভি-ত ঘাত্রীৰ পরিমাণ দীড়ায় ২৩৮ লক্ষ জন। 

৫২নং চিত্র--ভারতের বিমানপথ 

নিম্লিখিত কয়েকটি বিমানপথে ভাবতের মধ্য দিয়! বৈদেশিক বিমানপোতও 

চলাচল করে-_(১) ব্রিটিশ ওভারসীজ এয়ার কর্পোরেশন (বি-ও-এ-সি) 
_-(১) লগুন-মান্ট।-কায়রে-বসরা-করাচী-দিজ্ী-কলিকাতা-টে'কিও-সিভনী, 



২৩২ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

(২) লগ্ডন-করাচী-বোশ্বাই-কলম্বে!। (২) ্রান্স-ওয়ার্জভ, এয়ারজাইন-_ 

(টি-ডব্লিউ-এ )--ওয়াশিংটন-লগুন-প্যারী-বোহ্বাই। (৩) এয়ার ফ্রান্স 
-প্যাবী-কায়রো-করাচী কলিকাতা-সাইগন। (8) ডাচ এয়ারলাইন 
( কে-এল-এম )-_-আমাস্টার্ডম-করাচী-কলিকাতা-সিজাপুর- .বাটাভিযা।" €৫) 

_ প্যান-আমেরিকান ওয়ার্লড এয়ারওয়েজ--(১) কলিকাতা-দিলী- 
করাচী-লগুন-গ্যাগ্ডার-নিউইয়ক, (২) কলিকাতা-ব্যাঙ্কক-ম্যানিলা-হনলুলু- 

স্যানফ্রান্িস্কে!। (৬) স্ক্যাপ্চিনেভিয়ান এয়ারওয়েজ অসলো-কবাচী- 

কলিকাতা-ব্যাংকক। (৭) এয়ার লিলোন_ _কলহ্বো-মাপ্রাজ-বোন্বাউ- 
করাচী-লগুন। (৮) চায়ন। ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন-__ 
কলিকাতা-রেছুন-কুনমিং-হংকং। (৯) ইরান এয়ারওয়েজ-_বোঙ্বাত- 
তেহরাণ। ৫১০) ওরিয়েন্ট এয়ারওয়েজ--(১) কবাচী-দিল্লী, (২) কবাচী- 

বোম্বাই, (৩) ঢাকা-দিলী, (৪) ঢাকা কলিকাতা এবং (৫) কলিকাতা -চট্টগ্রাম। 

(১১) কোয়ান্টাম এম্পায়ার এয়ারওয়েজ-_লঙগ্ুন-কলিকা।-সিডনী। 
(১২) বার্মা এয়ারওয়েজ- বেশগুন-আকিয়াব-কলিকাতা। 

প্রশ্নোত্তর 

1, [581011076 0116 16190৮61061 ৪120 0666015 0£ 5011906 [8750016 8170 

৪1 0813500108৮]. (জল ও স্থলপথ এবং বিমানপথের আগেক্গিক ন্ুবিধ-অসুবিধ। 
সম্পর্কে আলোচনা কর)। (পৃঃ ২২৭) 

2, তি0006866 076 £60£0010108] 08000150080 11000061006 0106 56180001701 

006 ৪11 10005 0৫6 0১৬ ৮০:10. 106501106 006 01017010021 17)067108010102] 

20665 ০ 0) ছ০]]এ. (বিষানপথ নির্দেশক ভৌগোলিক অবস্থাসমূহের নিদেশ কর। 
পৃথিবীর উল্লেখযোগা আন্তর্জাতিক বিমানপথসমূহের বর্ণনা কর। ) (পৃঃ ২২৭-২২৯) 

9১008501756 006 06৮61010061) 01 81] 00281751010 ৪৮502]0 ]] 17012, 

( ভারতীয় বিমানপথের সম্প্রসারণ ৰর্ণন! কর) (পৃঃ ১২৯-৯৩২) 



দ্বাদশ অধ্যায় 

বন্দব্ন ও নগক্রেব্ উৎপতি ও উন্নতি 
(106৮6101976 ০0৫ 1১075 9180 17800 0610765 ) 

খ্বস্দন্ন 

বন্দর ৫১০:6)- মন্ত্র বপ্তানীব জন্য যেখানে পণ্যসন্তাব জাহাজে ( অথবা 
বিমানপোতে ) বোঝাই কবা হয় এবং যেখানে আমদানীরুত মাল জাহাজ 

( অথব।| বিমানপোত ) হইতে খালাম কবিয়! জলপথে বা স্থলপথে অনন্তর প্রেরণ 

কবা হয় সেই স্থানকে বন্দর বলে। বন্দর নৌপথ ও স্্লপথের সংযোগ-স্থল। 
অবস্থান অনুসারে বন্দরের শ্রেণীবিভাগ (0185515080015 ০? 

7079 9০০0:017)6 €০ 190965018)-_বন্দব প্রধান তঃ ছুই শ্রেণীর, সামুক্রিক 

ও নদীপ্রান্তিক। (১) সামুদ্রিক বন্দর (00818 70169) সামুডিক 

বন্দবকে দেখের বঠির্বাণিজোর দ্বার-পথ বলা যাইতে পারে। অবস্থান 

অনুসারে সামুদ্রিক বন্দরগুলিকে প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। 
(ক) দেশাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট উপসাগরেব উপব অবস্থিত উপসাগরীয় বন্দর 
(885 1790165), যথা যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন, ভারতেব স্থরাট ও কান্দে গুভৃতি। 
উপসাগরীয় বন্দরগুলির পোতাশ্রয় স্বভাব: প্রশস্ত, নিরাপদ ও গভীর হইয়। 
থাকে। (খ) নদী-মোহানায় অবস্থিত মোহান। বন্দর € ছ৪6০৪176 
7০:৫9), যেরূপ__গঙ্গীর মোহানায় কলিকাতা, কর্ণফুলীর মোশানায় চট্টগ্রাম 
প্রভৃতি । নদীবাহিত প্রচুব পঙ্ক ও আবর্জন] নদী-মোহানায় সঞ্চিত হয় বলিয়া 
মোহান। বন্দরের পোতাশ্রয় সাধারণতঃ অগভীর হইয়া থাকে | (গ) সমুদ্রগামী 

বাণিজাপোত চলাচলের উপযোগী খালের উপর অবস্থিত খালবন্দর 

(08129119015), যথা-ন্থয়েজ খালের উভয়প্রাস্তে অবস্থিত সুয়েজ ও সৈয়দ 

বন্দর । (ঘ) জমুদ্র উপকূলের মুক্ত বন্দর (0061 09905669059) 

এইরূপ বন্দরগুলি সময়ে সময়ে ভীষণ ঝটিক1, উত্তাল তরঙ্গ ও উমি-তাঁছিত 

বালুরাশির গ্রভাবে বহু অস্থবিধা ভোগ করে। বোলন- এই শ্রেণীর বন্দর। 
উপসাগর ও নদী মোহানার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বন্দরগুলিই সর্বোতকুষ্ট। 
কারণ এই সমস্ত বন্দরের পোতাশ্রয়গুলি সাধারণতঃ নিরাপদ, গভীর ও প্রশস্ত 

হয় এবং এই সমস্ত বন্দর নদীপথে পশ্চাদ্ভূমির সহিত স্থগম যাতায়াত-ব্যবস্থ। 
রক্ষা করিতে পারে। 

(২) নদীপ্রান্তিক বন্দর ছ্ে£৮৪: 17900) _নদ্দীপথে ভ্রমণকারী 

বাণিজ্যিক পোতসমূহ দূরদেশ হইতে আমদানীকৃত পণ্যসস্ভার যে স্থানে 
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জাহাজ হইতে নামাইয়! দেয় এবং দুরদেশে রঞ্টাবীর জন্য পণ্যসম্তার থে স্থানে 
জাহাজে বোঝাই করে সেই স্থানকে নদীপ্রাস্তিক বন্দর বলে। গোয়ালন্দ পুর্ব 
পাকিস্তানের বিখ্যাত নদী প্রান্তিক বন্দর । তবে নিম্ুলিখিত স্থযোগস্থবিধাগুলি 
বর্তমান না থাকিলে নদীপ্রাস্থিক বন্দর দ্রুত উন্নতি করিতে পারে না। যেরূপ 

(১) ষে নদীর উপর বন্দর গড়িয়া! উঠিবে উহা সার1 বৎসরই স্থনাব্য থাকা 
প্রয়োজন । (২) নদীপ্রাস্তিক বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি বিস্তৃত, জনবহুল ও বাণিজ্যিক 
পণ্যে সমৃদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। (৩) নদীপ্রান্তিক বন্দরের সহিত জলপথে বা 
স্বলপথে পশ্চাদ্ভূমির সহজ ষাতায়াত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। (৪) নদী- 
প্রান্তিক বন্দর নৌপথ ও স্থলপথ ( যথা-__খুলনা ) অথবা দুউটি নৌপথের 

সংযোগস্থলে (যথা-_পল্মা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে গোফ্জালন্দ ) অবস্থিত হইলে 
দ্রুত উন্নতি পাভ করে। (৫) নদীপ্রান্থিক বন্দরের পোতা শ্রপ্ধ আদর্শ হওয়া 

প্রয়োজন । 
বাণিজ্যের প্রকৃতি অনুসারে বন্দরের শ্রেণীবিভাগ (018551- 

11০86101701 [90765 20007017076 60 (16 080016 0 0৪০)--বাণিজ্ের 

প্রকৃতি অনুনারে আবার ধন্দরগালকে তিন শ্রেণাতে বিভক্ত করা হয়। যথ।, 

(ক) আমদানী-প্রধান বন্দর (77701)07 70:65)- যেরূপ, রুশিয়ার 

আকেঞ্জেল ও যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন বন্দর, (খ) রপ্তানি-প্রধান বন্দর 
(9০1৮ 170:65)- যেরূপ, রুশিয়ার গডেসা ও আরবের মোক বন্দর; 

(গ) আড়তদারী বন্দর (চ:006১০6)-_যে বন্দর হইতে আমদানীকুত 
পণ্য সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত্ত না হইয়। অন্ান্জ দেশে রপ্তানী 
হইয়] যায় সেই বন্দরকে আভডত্দাপী বন্দর বলে। ভারত হইতে চা সাধারণতঃ 
লগুন বন্দরে প্রেরিত হয় এবং লগুন হইতে এঁ চা ইউরোপের নানা দেশে 
প্রেরিত হয়। স্থৃতরাং ভারতীয় চাএর ক্ষেত্রে লগ্ডন আড়তদারী বন্দর । 
এইরূপ হামবুর্গ, কলগ্ো, সিঙ্গাপুর, হংকং, সাংহাই, সৈয়দ বন্দর আড়তদারী 
বন্দরের উল্লেখষোগা দৃষ্টান্ত । ২ 

নিয়লিখিত স্থযোগস্থবিধাগুলি বর্তমান থ।কিলে আড়তদারী বন্দর দ্রুত 
উন্নতি লাভ করিতে পারে--(১) যে সমস্ত পণ্য লইয়া আড়তদারী বনর 
গড়িয়া! উঠিবে সে সমস্ত পণ্য দীর্ঘকালস্থায়ী, সহজে বহনযোগ্য, অথচ উচ্চ- 
মূল্যের হওয়া প্রয়োজন । মশলা, রেশম, চা প্রভৃতি এই শ্রেণীর পণ্য। 

(২) বাণিজ্যিক পণোর উৎপত্তিস্থল এবং আমদ্দানীকারক বন্দরের মধ্যে দুরত্ব 
যত অধিক হইবে আড়তদারী বন্দরের গুরুত্বও তত বৃদ্ধি পাইবে। 
(৩) আড়তদারী বন্দর দেশের কেন্ত্রস্থলে অবস্থিত হওয়া! প্রশ্নোজন, কারণ 
অবস্থান এইরূপ হইলে পণ্য আমদানী-রপানী করা সহজসাধ্য হয়। (৪) যে 

সমস্ত অঞ্চল হইতে পণ্য আমদানী বা যে সমস্ত অঞ্চলে পণ্য রগ্ডানী করা 
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হইবে সে সমস্ত অঞ্চলের পহিত আডতদ্রারী বন্ধবের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ 
থাকা প্রয়োজন। (৫) রপ্তানীকারক ও আমদানীকাবক দেশের মধ্যে 
প্রতাক্ষ ব্যবসায় বা মুদ্রা টিটিিনা অন্থবিধা থাকিলে আডতদাবী বাণিজাঁ 
প্রসাব লাভ কবে। ঁ 

পোতাশ্রয়ের প্রকৃতি ডি বন্দরের শ্রেণীবিভাগ (018551- 
11086101001 190105 200010106 €0 00০ 1790016 0£ 118119001 )-- 

পোতাশ্রয়েব প্রকৃতি হিসাবে বন্দবগুলিকে আবাব ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা 

হয়। (ক) যে সমস্ত বন্দবেৰ পোতাশ্রয় ম্বাভাবিক, সেগুলিকে বলে 

স্বাভাবিক বন্দর (ি৪818] 190:65), যথা _বোম্বাই, লিভারপুল, 
সিডনী, স্তানফ্রান্সিমকো। প্রভৃতি । (খ) যে সমস্য বন্দরেব পোতাশ্রয় রুত্রিম, 
সেগুলিকে বলে কৃত্রিম বন্দর ৫ 4066051 09:65 )। মাদ্রাজ একটি 
কত্রিম বন্দব। 

ক বন্দরের গঠন ও উদ্নাতি (00701610795 101 (150 0০৮০- 
10191961560 ০০0 389-19019 )-_নিম্নলিখি 5 স্থযোগগুলি বর্তমান 

থাকিপে সামুদ্রিক বন্দর দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে পাবে। 
(১) আদর্শ পোভাশ্রয় (1651 19০০৮ )- নিয়লিখিত স্থযোগ- 

স্ুবিধ+গুলি বর্তমান থাক্িপণে পোতাশ্রয় আদর্শস্বানীয় হয়। (ক) পোতাশ্রয়ের 
অভ্যন্ভবভাগ বাত্যা, সমুদ্রশ্রোত, তবঙ্গবিক্ষেপ প্রভৃতি প্রভাব হইতে মুক্ত 
হওয়। প্রয্নোজন। (খ) পোতাশ্রষ এবং উপকূল সম্সিহিত অঞ্চলে সমুদ্রের 

যথোপযুক্ত গভীরতা থাকা আবশ্তক। সিডনী, লগ্ডণ, বোদ্বাই, কবাচী, 
স্যানফ্রান্সিস্কে। প্রভৃতি বন্দবেব পোতাশ্রম় উপযুক্ত পবিমাণে গভীর বলিয় এই 
সমস্ত বন্দর দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছে । (গ) পোতীশ্রয় এবং ইহার সন্গিহিত 

অঞ্চলসমূভ সাবাবৎসরই ববফ ৪ কুয়াশা হইতে মুক্ত থাকা প্রয়োজন । উত্তর 

রুশিয়ার উপকৃলাঞ্চল বৎসরের অধিকাংশ সময়ই বরফাবৃত থাকায় এই অঞ্চলে 
কোন উন্নত্তিশীল বন্দর গড়িয়া উঠে নাই । (ঘ) অধিকসংখ্যক বাঁণিজ্পোত 

যাহাতে একত্রে পোতাশ্র্ঘ থাকিতে পাবে ও চলাচল করিতে পারে জ্জন্য 
পোতাশ্রয়টি প্রশত্ত হওয়া গ্রয়োজন। (ড) উন্মুক্ত সমুদ্র হইতে পোতাশ্রয়ের 
প্রবেশপথ বিস্বহীন ও সহজ হওয়া এবং উভয্ব অঞ্চলের সমুদ্রতল যথাসম্ভব 
সমান হওয়] প্রয়োজন । হংকং বন্দরে বাণিজ্যপোতগুলি অত্যন্ত সহজভাবে 
জেটি পর্যস্ত পৌছিতে পারে । অপরপক্ষে কলিকাতা, নিউ অরলিয়', গুয়াকৃইল 
প্রভৃতি বন্দরের প্রবেশপথ এরূপ বক্র ও বিশ্বসংকুল যে উন্মুক্ত সমুদ্র হইতে এই 
সমস্ত বন্দরের জেটি পধস্ত গৌছিতে গ্রচুর সময় ও যথেষ্ট সাবধানতার 
প্রয়োজন হয়। (চ) পোতাশ্রয় সন্গিহিত অঞ্চলে বাণিজ্যপোত মেরামত ও 
জেটি নির্মাণের উপষোগী পধাণ্ স্কান থাক প্রয়োজন । 
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* (২) ব্যবসা-বাণিজ্যের স্ুযোগ-্ুবিধ্ধা 04০00100205 002 

£80811668)-_বন্দবে বাণিজ্যপোতে ও বাণিজ্যপোত হইতে পণ্য বোঝাই ও 

, খালাসেব স্ৃবিধা, যাত্রীদেব আবোহণ ও অববোহণের স্থবিধা, পণ্য-উত্তোলক 

যন্ত্র, পণা মজুত বাখিবাব ছাউনী, জেটি হইতে গুদামঘব পথন্থ পণ্যচলাচলেব 

স্ববিধাব জন্য জলপথে ও স্থলপথে যাতায়াত ব্যবস্থা, পোতসমূহ মেবাঠতের 

জন্য সুযোগ্য স্থান, বন্দবেব সন্গিকটে ইন্ধন দ্রব্য ৪ সুপেয় জল, স্স্থাকৰ 

আবহাওয়া প্রভৃতি বর্তমান থাক। একা্ত প্রয়োভন। বন্দবেব অবস্থান বস্তুত 

সমভূমি অঞ্চপে গলে বাবসা-বাণিজগোেব এই সমস্ত স্বযোগ-স্বিধা ব্নুল 

পরিমাণে বুদ্ধি পায়। 

(৩) বিশ্তুত, জনব্হুল, সমুদ্ধ ও সহজ পবিবহৃণব্যবস্থাসম্পন্ন পম্চাদ্ভূমি 
(ন1)501810)-যে সকল অঞ্চলের বধ্াণীন্রব্য কোন একটি বন্দরের মধ 

দিয়া বিদেশে প্রেবিত হয় এবং এ বন্দবেব মধ্য দিয়া আনীত পণ্য যে সঃস্চ 

অঞ্চলে বর্টিত হয় সেই সমস্ত অঞ্চলকে এ বন্দবেৰ পশ্চাদ্ভূমি ([71006021) 

বলে। যথা_-পশ্চিমবঙ্গ, বিহাব, উড্ভিস্যা, আসাম এবং উত্তর প্রদ্দেশেব কিয়াদংশ 

কালকাতা বন্দরের পশ্চাদভূমিব অস্তগত , কাঁবণ বঙ্গদেশেব পাট, আসাছে 

চ।, উডিয্য। ও বিহাপ্েব লৌহ, লৌহ আকবিক ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ প্রভৃতি 

দ্রব্য কপিকাতী! বন্দরেব মধ্য দিয়া বিদেশে বপ্তানী হয়। আবাব ফন্থুপাতি, 

কার্পাসজাত দ্রব্য কপিকাতা বন্দব দিয়া এই সমস্ত অঞ্চলে বণ্টিত হয়। কোন 

কোন বন্দরের পশ্চাদ্ভূষিব স্থনিগিষ্ট সীমারেখা নির্ণয় করা সম্ভব নহেঃ কাবণ, 

অনেক সময় একই অঞ্চলেব পণাপ্রব্য ছুই ব| ততোধিক বন্দব মাবফৎ বপ্চাশী 

হইয়া থাকে । উদ্দাহবণ শ্বকপ বলা যাইতে পাবে যে খান নদীর অববাঠিকাৰ 

পণা জার্মানীর ব্রিমেন, হপঠার্ডের বটারডাম এমন কি অনেক সময় 

বেলজিয়ামের আন্কোযাপ বন্দব মাবফ২ও বপ্তান্ী হইয়া থাকে । অনেক সময় 

আবাব রাজনৈতিক পবিবপতনেধ সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদ্ভূমিবও পরিবত্তন সাধিত 

হয়। যেরূপ পুর্ববঙ্গ পুর্বে কপিকাত বন্দবেব পশ্চাদ্ভূমিব অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্ত 

বর্তমানে উহ] চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরের পশ্চাদ্ত্ীমির অন্তভুক্ত হইয়াছে। 

তবে বাণিজ্োব গ্রকুতি অনুসারে পশ্চাদ্ভূমি আমদানী প্রধান (৫1500006075) 

ব। রথানীগ্রধান (50100016006015) হইতে পারে । 

বন্দবের উন্নতি বিশেষ করিয়া নির্ভর কবে উহার পশ্চাদ্ভূমিব বিস্তাব ও 

সমুদ্ধির উপর | পশ্চাদ্ভূমি, প্রথমতঃ, সমুদ্ধ হওয়1 প্রয়োজন । কলিকাতা 

বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি উর্বব ও সমৃদ্ধ হওয়ায় এই বন্দবেব রপ্তানী বাণিজ্য অত্যন্ত 

অধিক এবং এই বন্দর এত উন্নতিশীল। অপরপক্ষে সিন্ধুন্নদের মোহানায় 

অবস্থিত করাচী বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি অপেক্ষাকৃত অনুর্বর বলিয়া উহা বন্দর 

হিসাবে কলিকাতা অপেক্ষা নিরুষ্ট। দ্বিতীয়তঃ, পশ্চাদ্ভূমি জনবহুল হওয় 
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প্রয়োজন । জনবন্তল পশ্চাদ্্ভূমিব চাহিদা মিটাইতে বল পরিমাণ পণ্যদ্রব্য 
বদে* হহতে আমদানী'করিহুত হ'য়। কলিকাতা, বোস্বাই, লগ্ডন, হামবুর্গ, 
নিউইয়ুক, হংকং, স্বংহাই প্রভৃতি পৃথিবীর সমস্ত গ্রসিক্দ বন্দর বিস্তৃত, জনবহুল 
ও সমৃন্ধ পশ্চাদ্ভূমির জন্তহ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ কবিয়াছে। অপরপক্ষে আফ্রিকার 
নিবক্ষীয় অঞ্চলগুলিতে বাণিজ্যিক গণোব অগ্রতুলত1 থাকায় এবং এ সমস্ত 
অঞ্চল ভনবিরল হওয়ায় উল্লেখযোগ্য বন্দব বিশেষ ভাবে গড়িয়া উঠে নাই। 

ভূতীরতঃ, বন্দরেব সহিত পশ্চাদভূমিব যোগাযোগ বক্ষার জন্য জলপথ বা 
স্থশপথে যাতাাতেব সহজ ব)বস্থ। থাক] একান্ত প্রয়োজন । সহজ যাতায়াত 
বাযবস্থাকাাণন্তাবেব উপব পশ্চাদ্ভূমিব বিস্তৃতি বিশেষভাবে নির্ভর কবে। 
চতুর্থ 3 পশ্চাদভ"ম অধিবাসীদের বাণিজো আসক্তি থাকা প্রয়োজন। 

কখন? কখনও একহ' পশ্চাদ্ভূমিকে কেন্দ্র কবিয়। একাধিক বন্দব গডিয়া 
উঠে। ঙাবতেব পশ্চম উপকূলের অন্তর্গত ওখা পোববন্দব, কানে, ত্রোচ, 
স্থবাট শভরিতি বন্দবগ্তাল প্রা একই পশ্চাদভমিকে ভিত্তি কবিয়া গড়িয়া 
উঠিয়াছে। এপ ক্ষেত্রে যেবনবে ব্যবসা-বাণিজ্যে স্বযোগ অধিক এবং 
আনদ'নী-বপ্রানীণ বায় অপেক্ষাঞক্ত অল্প সেগ বন্দরের উন্নতি দ্রুত হয়। 

“নউইয়রক পুখবীর একটি উন্নতিএঈীল বন্দর । ইহাব পোছ্াশ্রয় আদশ- 

স্থাণায় এবং পশ্চাদ্ভূমিও পিশেষ সমুগ্গী ও জনবহুল । বন্দব হইতে বেলপথে 

বিভিন্ন অঞ্চলে যাওয়া! যায়। এই সমস্ত কাবণে এই ধন প্রসিদ্ধি লা 
ক্বগাছে। পক্ষান্তরে প্যাবা একটি সামুদ্রিক বন্দব, কিন্ত ইহাব পশ্চাদভূমি 
বিশেষ সমূদ্ধ না হওয়ায় উহ1 বিশেষ উন্নতি লাভ কবিতে পাবে নাই । 

নগর ও বাণিজ্য (কন্দ্র 

নগর ও বাণিজ্য কেন্দ্র স্থষ্তির কারণ (806075 15515019511916 

101 69০ £€:0৮0) 01 00%৮189 2100. €৪06 ০606:০9)-- নগর ও বাণিজ্য 

কেশ সষ্টির প্রান প্রধান কারণ আমর] নিম্রলিখিত ভাবে শিদেশ করিতে 
পাবি £-- রর 

0১) তীথন্থান স্বভাবতঃই জনসমাগমের ফলে বাণিজ্যকেন্ত্র ও নগরে 
পরিণত হয়, যথা--মক্কা, কাশী, গয়া, লাস। গ্রভৃতি। (২) স্বাস্থ্যকর 

প্থানও জনসমাগমেব ফলে নগবে পরিণত হয়, যথা-_-ওয়ালটেয়ার, চুনার, 
মধুপুব, দাজিলিং, সাবাটোগা, ভিসি, বাথ হত্যাদি। (৩) শিক্ষাকেন্দ 
হিসাবেও পৃর্থবীতে বহু নগবের হৃষ্টি হইয়াছে, যথা--শাস্তিনিকেতন, 
আলিগড, অক্সফোর্ড, কেন্বিজ গুভূতি। (৪) এতিহাসিক ও রাজ- 

নৈপ্তিক ক্ষে্রও শহরে পবিণত হয়, যখা-_-আগ্রা, মুপিদাবাদ, টোকিও, 
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ব্যাংকক, দিল্লী প্রভৃতি । (৫) সামবিক সম্কটঙ্ষেত্রের কেন্ত্রুরূপে ও বাষ্ট্রের 
নিবাপত্তার জন্য দুর্গাবাসরূপে বছ নগবেব সস, তইয়াছে , যথা-*কোহয়টা, 
পেশোয়াব, জিব্রাপ্টাব, ইস্তাম্বণ প্রভৃতি । (৬) বৈষয়িক সম্পদের প্রাচুর্য 
'হেতু নাবায়ণগঞ্জ, জলপাইগুডি, আসানসোল, কোডারম] প্রভৃতি স্থান শহরে 
পরিণত হইয়াছে । (৭) শক্তি সম্পদের কেন্দ্রস্থলে বহু নগবেব উৎপত্তি 
হয়। যথা কয়লাব প্রাচযহেত রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, তৈলেব প্রাচধহেতু 
ডিগবয্ু , এবং জলশক্তির কেন্দ্র হিসাবে ভাবত্তেব শিবসমুদ্রম্ খিখ্াত নগবে 
পরিণত হইয়াছে। (৮) পর্ব ও সমভূমির সঙগমন্ছলে কালক্রমে নগবেব 
উৎপন্তি হয় । যথ|_-ইতালীর মিপান, আসামের ইম্মন গুভৃতি 

(৯) বাণিজ্যপথের সংযোগ-ক্ষেত্রে শহর গড়িছবা উঠে , যথা_এপাহাবাদ, 
লীয়, মানাওস ইত্যাঁদ শহব নদনদীব সঙ্গমক্ষেত্রে অবস্থিত। উইনিপেগ, 
শিকাগো, টরণ্টে। প্রভৃতি বিমানপথেব সংযোগক্ষেত্রেব «হর এবং কায়বো, 
ভিয়েন। দিলী প্রভৃতি নগব ছুই ব| ততোধিক স্থলপথেব ম'ফোগক্ষেন্রে 
অবস্থিত। (১০) গ্রমশিল্প-কেক্ৰস শহরে পবিণত হয়, ষথা--জামা সদপুর, 

ম্যাঞ্চেস্টাব, পিটস্বার্গ প্রভৃতি । (১১) বাপণিজ্যকেক্দ্রে নগবেব উৎপতি 
হয়, যথ।-_মূলতান, শিকাবপুব, কাগো ইত্যাপি। (১২) পণ্যবহনে 
পদ্ধতির পবিবঙনেব ক্ষেত্রে বথ পগবেধ উদ্ভব ঘটিয়া থাকে । পর্থবীব 
সামুদ্রিক বন্দরসমূত এই শ্রেণী অন্তর্গত । পৃথিবীতে ১ লক্ষ অধিবাসী-সম্পন্ধ 
ছঞ্ শতেবও অধিক নগবী রতিমাছে। ভহাব প্রায় ৪০% ইউরোপ মহাদেশেই 
বিগ্যমান। 

তবে এ প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, এভাবে খুটিয়া খুটিয়া কাবণ 
নির্দেশ কবার পদ্ধতি যাবপবণাহ কুআম । কোনও শহবশ সামান্ত একটি কি 

ভুইটি কাবণে গডিগ্া উঠে না, প্রতোকটি শহরেবই উত্পত্তি ঘটে বহুবিধ 

জটিল কায-কাবণ-পরস্পবাব পাবস্পবিক সম্বন্ধে ফলে। উত্তব প্রদেশেব 

কাশী, তিব্বতেব লাসা, আরবের মঞ্চ| প্রভৃতি শুধু তার্থস্থান বলিয়াহ শহবে 
পবিণতি লাভ কবে নাই, এগুলি প্রস্দ্ধ এতিহাসিক ও বাজনৈতিক হ্গেত্ 
এবং বহু পথেব শ্বাভাবিক মিলনক্ষেত্রও বটে । 

পৃথিবীর উল্লখযোগ্য বন্দর ও ব্াণিজ্যকেক্দ্রসমূহ 
(110]1)011500 190765 2100 17806 €5010769 ০1 0176 ০719) 

জন্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড : সিভূনী (5577)--অস্টেলিয়াঝ 
পুব উপকূলে অবস্থিত নিউ সাউথ ওয়েলস্ রাজ্যের রাজধানী স্ডিনী শহর 
অস্ট্েলিয়ার শ্রেষ্ঠ বন্দর, উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়, বিখ্যাত শিল্পবেন্ত্র এবং সামুদ্রিক 
বাণিজ্যপথের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। ইহার পশ্চাদ্ভূমি অতি সমৃদ্ধ এবং বেল- 



বন্দয় ও নগরের উৎপত্তি ও উন্নতি ২৩৯ 

পথ দ্বারা বন্দরটির সহিত সংযুক্ত । পশম, গম, মাখন ও অন্যান্ত দুপ্ধজাত দ্রব্য, 
ফল প্রভৃতি এই বন্দরের গরধান রঞঙ্টানী দ্রব্য। ইহ1 পৃথিবীব শ্রেষ্ঠ পশম- 
কেন্্র। মেলবোর্ন (1617001)6)-_ অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পুবে অবস্থিত 
ভিক্টোরিয়া রাজ্যের রাজধানা মেলবোর্ন অস্ট্রেলিয়ার শ্রেষ্ঠ বিমান বনাব, 

দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর ও সামুব্রিক বন্দর এবং উল্লেখষোগ্য শিল্প ও পশম কেন্দ্র। 
এই বন্দরের পোতাশ্রয় স্বাভাবিক । পশম, মাংস, গম, দুগ্ধজাত দ্রবা, হ্বণ 

প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। ব্রিজ্বেন (81158776)-- 
ব্রিস্বেন নদীমুখে অবস্থিত ব্রিস্বেন, কুইন্স্ল্যাণ্ড রাজোব রাজধানী, শিল্প- 
কেন্দ্র ও প্র্গান বন্দর | কুইন্স্ল্যাণ্ড রাজোর কষি ও শিল্পপ্রধান অঞ্চল এই 
বন্দবের পশ্চাদ্ভূমি । পশম, হিমায়িত মাংস, পশ্তসর্ম, ফল, ছুপ্ধজাত দ্রবা, 
স্বর্ণ, তাঅ, শকবা প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রগানী দ্রব্য । আযডিলেড 
(40615100)--দক্ষিণ অস্টেলিয়ার রাজধানী ও বন্দর, একটি উতংকষ্ট 

পোতাশ্রথ এবং গম, ময়দা, খণিজদ্রব্য, পশুচর্, সংরক্ষিত মাংস, ফল, মছ্যা, 

প্রভৃতির রপ্তানীকেন্দ্র। ওয়েলিংটন (৬7০11776097 )__কুক প্রণালীপথে 
অবস্থিত ওয়েলিংটন শিউজীপ্যাণ্ডের রাজধানী ও সামুদ্রিক বাণিজা পথের 
কেন্দ্রম্থল। ইন দেশটিব একটি উল্লেখযোগা ক্রয়বিক্রয় কেন্দ্রণ্ড বটে। 

দক্ষিণ আমেরিকা 2 বুয়েনশ আয়ার্স €783861705 4১165 )--প্লাতা 

নদীব মোহানাব সমভূমির উপব অবস্থিত বুয়েনশ আয়ার্স আজেন্টিনাব 
বাজধাণী, রেলকেন্দ্র ও তৎস্থানের তথা সমগ্র দর্সিণ আমেরিকাব বুহত্তম 
শহব, পোতাশ্রয় ও বন্দর। আর্জেন্টিনার সমগ্র রুষিপ্রধান অঞ্চল লহয়। 
গঠিত ইহার পশ্চাদ্ভূমি বিভিন্ন দিকে বিভ্তুত বেলপথ দ্বারা এই বন্দরের সহিত 
সংযুক্ত । গম, যব, ভূট্রা, তিনি, হিমায়িত মাংস, মাংসপিযাস, চর্ম, পশম, 
হৃপ্ধজাত ত্রব্য প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রঞ্চানী দ্রব্য এবং কমলা, কার্পাস- 
বস্ত্র যন্ত্রপাতি, নানাপ্রকার তৈল প্রভৃতি প্রধান আমদানী দ্রব্য। ব্লায়ো-- 
জেনেরে। ৫২1০-৭০-]817619)--আটলান্টিক মহাসাগর তীরে অবস্থিত 
রায়ো-ছ্য-জেনেরে দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত ব্রাজিলের রাজধানী ও উৎকুষ্ট 

পোতাশ্রয়যুক্ত প্রধান শীমুদ্রিক বন্দর । সাওপোলো, মিনেস্ গেরায়েস্, 
পানাম1 এবং ট্রাভেপিয়া লইয়া! গঠিত ইহার সমৃদ্ধ পশ্চাদ্ভূমি বন্দরের সহিত 
রেলপথে সংযুক্ত । কফি, কোকো, রবার, তামাক, চর্ম, ম্যাঙ্জানীজ, লৌহ 
আকরিক প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রঞ্টানী এবং কয়লা, কার্পাসবস্ত্র, খাছ্া- 

ভ্রব্য, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি প্রধান আমদানী দ্রব্য। ভ্যালপ্যারাইজে। 
(৬ ৪11991989০)--প্রশাস্ত মহাসাগরের তারে অবস্থিত দক্ষিণ আমেরিকার 

অন্তর্গত চিলির প্রধান বন্দর ও উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়। চিলির খনি অঞ্চলগুলি 
এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমির অন্তর্গত । তাত্ত্, রৌপ্য, সোরা, পশম, গম এবং 



২৪০ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

শচলির ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে উৎপন্ন নানাবিধ ফল এই খর্মারের প্রধান*্রপ্তানী 
দ্রব্য। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে শিল্পজাত সামগ্রীই প্রধান; ফেলপথে এই 
বন্দর বুয়েশশ আয়াসের সহিত সংযুক্ত । অপ্টিভিডিও (2/6০৬106০) 
_উরুগুয়ের রাজধানী ও প্রশস্ত পোতাশ্রয়যুক্ষ প্রধান বন্দব। তবে সমুদ্রতল 
অগভীর বলিয়া সমুদ্রগামী বাণিজাপোতসমূহ জেটি হতে ২।৩ মাইল দূরে 
নোঙব কবে । পশম, মাংস, দ্বপ্ধজাত দ্রব্য, চর্জ, গম প্রভৃতি এই বন্দরেব 

প্রধান রপ্তানী দ্রব্য এবং কয়লা, খনিজ তৈল, লৌহ ও ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, 
কলকন্ত। প্রভৃতি প্রধান আমদানী দ্রব্য । 

আফ্রিকাঃ আলেকজাক্দ্রিয়া (4165%81)0619)-_ভূমধ্যপাগর-তীবে 
স্থয়েজ খালেব পথে নীল নদের ব-দ্বীপের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত 
আলেকজাব্ড্রিয়া মিশরের সব্প্রধান বন্দর এবং উল্লেখযোগা আন্তর্জাতিক 

বিমান বন্দর । নীল নদেব সমগ্র উপত্যকা অঞ্চল এই বন্দবের পশ্চাদ্ভূমি। 
কার্পস, কার্পানবীজ, চান, ভুট্র।, চাউল ও নানাবিধ ফল এই বন্ধরেব প্রধান 
রপ্তানী এবং কয়ল', মঘদা, তামাক, কাষ্ট ও ধাতুদ্রবা প্রধান আমদানী দ্রব্য। 
কায়রো। 0081:0) _নীলনদের পুবতীবে বদ্ধীপেৰ প্রান্থদেশে অবস্থিত 
কায়রো মিশরেব রাজধানী, উন্নত শহব ও ব্যান বন্দর। সৈয়দ বন্দর 

(1১০: 5519) হ্য়েগ খালের উত্তব প্রান্তে অবস্থিত সৈয়দ মিশরেব 
উল্লেখযোগ্য বন্দর এবং মধ্য প্রাচ্যের বিখ্যাত আডতদারী কেন্দ্র। এখান 
হতে জলগথে পুথিবীব সমস্ত উল্লেখযোগ্য বন্দরের সহিত মিশরেব 
যোগাযোগ রহিয়াছে । * এখানে জাহাজে কয়লা সরবরাহের ব্যবস্থা 

র্য়ছে। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই বন্দরের গুরুত্ব 

অত্যধিক। ডারবান (00518:8)- দক্ষিণ আফ্রিকাব যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত 
নাটাল প্রদেশের পুর্ব উপকূলে অবস্থিত ভারবান নাটালের প্রধান বন্দব ও 
উৎরুষ্ট পোতাশ্রয এবং সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় বুহত্তম বন্দর । কৃষিজ 
ও খনিজ দ্রবো সমৃদ্ধ ইহার পশ্চাদ্ভমি বন্দরটির সহিত রেলপথে সংযুক্ত । 

কয়লা, স্বর্ণ, তাশ্্র, চর্ম, গম, ভুট্রা, ইক্ষু, চাউল প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান 

রপ্তানী দ্রব্য । কেপ টাউন (081১6 7:০৬/0)- দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
অন্তর্গত উত্তমাশ৷ অন্তরীপ প্রদেশের রাজধানী, শ্রেষ্ঠ বন্দর ও পোতাশ্রয়। 
জোহালেসবার্গ 0 ০01581007635018)- দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্বর্গত 

জোহানেপবার্গ ট্রা্সভাল রাজ্যের তথা সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার বৃহত্তম নগর 
এবং বিখ্যাত ন্বর্ণথনি অঞ্চল। মোম্বাসা (/101019958)-_ব্রিটিশ পুর্ব 
আফ্রিকার অন্তর্গত মোঘ্বাসা কেনিয়া রাজ্যের বিখ্যাত বন্দর । 

উত্তর আমেরিকা £ মণ্টি ল (110065681)__আটলাটিক মহাসাগরের 
তীর হইতে দেশেব ১৬০০ কি: 1ম. অভ্যন্তরে সেপ্ট লরেন্দ নদীর একটি 



. বন্দর ও নগরের উৎপত্তি ও উন্নতি ২৪১ 

দ্মপের উপর্ অবস্থিত মণ্টিংল ক্যানাডার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর, উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় ও. 
' শিক্পকেন্্র। বন্দরুটি জলপথে ও স্লপথে নিউ ইয়র্কের সহিত সংযুক্ত । 

ক্যানাডার পূর্বাঞ্চলের কষি ও খনি অঞ্চলগুলি এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি। এই 
বন্দর শীতকালে বরফাচ্ছন্্ন থাকে ৷ গম, ভুট্টা, নিকেল, রৌপা, তা, কাষ্ঠ, 

_ কাষ্টমণ্ড, ছুগ্গজাত দ্রবা প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্া। আমদানী 
দ্রব্যের মধো ফন্বপাতি, কর্পাসবস্ত্র ও পশমবস্ত্ট প্রধান। মষ্টিল পৃথিবীর মধ্ো 
শ্রেষ্ঠ গম ও ময়দা! রগ্টানীর বন্দর। ভ্যান্কুক্তার (৬৪10০002)__ 

প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে ভ্যান্কুভার দ্বীপের পশ্চাদ্ভাগে ফ্রেজার নদীর 
তাঁরে অবস্থিত ভ্যান্কুভার ক্যানাডার পশ্চিম উপকূলের প্রধান বন্দর, উৎকৃষ্ট 

পোতাশ্রয় ও রেলকেন্দ্র। ক্যানাডার পশ্চিষ্-প্রেয়রী অঞ্চল এই বন্দরের 
পশ্চাদ্ভমি । মতন, তাম্র, রৌপ্য, কাগজ, গম, কাষ্ঠ প্রভৃতি এই বন্দরের 
প্রধান বপ্যানী দ্রব্য এবং লৌহ ও ইম্পাতের যন্ত্রপাতি ও শর্করা প্রধান 
আমদানী দ্রব্য। 

নিউ ইয়র্ক (বৈজ্/ ০5 )- পুর্ব উপকূলে হাভ্সন নদীমুখে মানহাট্টান 
দ্বীপে উপর অবস্থিত নিউইয়ক যুক্ররাষ্ট্রের প্রধান শিল্প-বাণিজ্য কেন্ত্র, সর্ব 
প্রধান নগর, উৎকষ্ট পোতাশ্রয্ন ও শ্রেষ্ঠ বন্দর এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় বুহত্তম 
নগর। পেন্সিলভ্যানিয়া ও নিউ ইংল্যাণ্ডের শিল্প।ঞ্চল এবং হুদ অঞ্চল এই 
বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি 1” এই বশর দিয়া কার্পাস, গম, ময়দা, ভুট্টা, মাংস, ছুগ্ধ- 
জাত দ্রবা, তা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি রপ্তানী হয় এবং রবার, কফি, চর্ম, শর্করা, 
পাং প্রভৃতি আমদানী হয়। €বাস্টন (8০56০) যুক্তরাষ্ট্রের পুর্ব উপকূলে 
অবস্থিত বোস্টন নিউ ইংল্যাণ্ড রাজ্যের প্রধান উপসাগরীয় বন্দর, উৎকৃষ্ট 
পোতাশ্রত্ঘ এবং উল্লেখযোগ্য পশম-বাণিজ্যের কেন্দ্র। ইহার পশ্চাদ্্ভূমি 

নিউ হংল্যাণ্ডে শিল্পপ্রধান অঞ্চলসমূহের সহিত ইহা রেলপথে সংযুক্ত। 
কার্পাস, পশম, চর্ম প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান আমদানী ভ্রব) এবং মেষ-মাংস, 
দুপ্চজাত দ্রব্য, কার্পাস বস্ত্র গ্রভৃতি প্রধান রপ্তানী ভ্রব্য। যুক্তরাষ্ট্রের অন্থান্ত 
বন্দর অপেক্ষা বোস্টন ট্উরোগীয় বন্দরসমূহের নিকটতম। বাল্টিমোর 
(891600:9)--চিজাপীক উপসাগরের উপর অবস্থিত বাল্টিমোর দঃ পুঃ 
যুক্তরাষ্ট্রের সবপ্রধান নগর, একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর ও শিল্পবা ণিজ্য-কেন্দ্র। 
ইহার পশ্চাদ্ভূমি মধ্য আপালাচিয়ানের শিল্প ও খনি অঞ্চলের সহিত জলপথে 
এই বন্দর সংযুক্ত। তাঘ্র, ভূট্রা, গম, ময়দা ও তামাক এই বন্দরের প্রধান 
রপ্তানী ভ্রবা। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে লৌহ আকরিক, নানাপ্রকার সার ও 
ফলহ প্রধান। পিটস্বার্গ ( 215582% )- যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভ্যানিয়া 
খনি অঞ্চলের মধ্যগত পিটস্বার্গ যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্্। 
ইহা কাচ শিল্পের অন্যতম কেন্ত্রও বটে । নিউ অরলিয়' (বত 0:159108)-- 

৯৩ 
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'মিসিসিপি নদীর মোহানায় অবস্থিত নিউ অরলিয়' মেঝ্সিকে। উপসাগর 
অঞ্চলের প্রধান বন্দর, যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় প্রধান ধন্দর এবং কার্পাস ব্যবসায়ের 
সর্বপ্রধান কেন্দ্র। সমুদ্রগামী বাণিজ্য-গোতসমূহের জেটি পর্যস্ত যাতায়াতের 
স্থবিধার জন্য সর্বদা নদীগর্ভের মৃত্তিকা খনন করিয়া নদীর গভীরত] বৃদ্ধি 
করাইতে হয়। কুষিজ সম্পদে সমৃদ্ধ মিসিসিপি অববাহিকার অতি বিস্তৃত 
ভূখণ্ড এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি । কার্পাস, তৈল, কাষ্ঠ, গম, মাংস, মাংসজাত 
দ্রব্য প্রভৃতি এই বন্দরের পশ্চাদভূমির প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কফি, 
শর্কর1, ফল, সিসল শণ, চট প্রভৃতি এই বন্দরেব প্রধান আমদানী দ্রব্য । 
গ্যালক্েস্টন (035৪1595607) যুক্তরাষ্ের দক্ষিণাঞ্চলে গ্যালভেন্টন উপসাগর 

মুখে অবস্থিত গ্যালভেস্টন বন্দর দক্ষিণ যুক্তবাষ্ট্রের প্রধানতম বন্দব। কাপাস 
রপ্তানীর ক্ষেত্রে এই বন্দর পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। লন্দ্ 
এঞ্জেলল্ (.০9 4১:78619)-যুক্তরাষ্ট্রেব পশ্চিম উপকূলে সমুদ্র হইতে দেশের 
৩২ কি. মি. অভ্যন্থরে অবস্থিত লস্ এগ্চেলস্ একটি উল্লেখষোগা কৃত্রিম বন্দর 
এবং চলচ্চিত্র শিল্পের প্রধান কেন্দ্রস্থল (হলিউড )। সমগ্র ক্যালিফোসিয়। 
এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি। ফল এই বন্দরেব প্রধান রপ্তানী ভ্রবা। জীটুল 
(59৪:016)-_ধুক্তরাষ্টরের পশ্চিম উপকূলে পাগেটসাউণ্ডের উপর অবস্থিত সীটুল 
একটি উল্লেখযোগা বন্দর এবং উতরুষ্ট পোতাশ্রয়। ইহার পশ্চাদ্ভূমি অধিক 

বিস্তৃত নহে । কাষ্ঠ, গম, মস্ত, ফল প্রভৃতি এই বন্দৰের প্রধান বপ্চানী দ্রব্য । 
স্যান ফ্রান্দিসূকো (5৪0 চ৪:০19০০)--যুকতরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে স্তান্ 
ফ্রান্সিস্কো। উপসাগরের মোহানায় অবস্থিত স্তান্ ফ্রান্সিমকো ক]ালিফোগিয়ার 
রাজধানী, রেলকেন্ত্ঃ উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় ও প্রধান বন্দর । সমগ্র ক্যালিফোনিয়। 
রাজ্যই এই বন্দরের গশ্চাদ্ভূমি। গম, যব, ফল, খনিজ তৈল, স্বর্ণ প্রভৃতি 
এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী ভ্রব্য। চ1, রেশম, চিনি ও শিকল্পজাত দ্রব্যাদদিই 
এই বন্দরের প্রধান আমদানী । পানামা খাল কাটার পর হইতে এই বন্দরের 
গুরুত্ব ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইতেছে। শিকাগ্ো। (0৫০৪8০)_-মিচিগান হের 

দক্ষিণে অবস্থিত শিকাগো যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত, শিল্প, বাণিজ্য ও রেলকেন্ত্র 
এবং রেলপথে মিসিসিপি নদীর উপত্যক1 অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত । ইহ 

মাংস ও গম রপ্তানীর প্রধান কেন্দ্র এবং ইন্পাত শিল্পের কেন্দ্র হিসাবে 
বিখ্যাত। 

ইউরোপ £ লগ্ন (7.০0907)-_টেমস নদীর উভয় তীরে সমুদ্র হইতে 
৮৮ কি মি, অভ্যন্তরে অবস্থিত লগ্ন নগরী যুক্তরাজ্যের রাজধানী, পৃথিবীর 
বৃহত্তম নগর, শ্রেষ্ঠ সামুদ্রিক ও আড়তদারী বন্দর, বিখ্যাত রেল ও শিল্পকেন্দ্র। 
পৃথিবীর প্রধান বাণিজ্যপথগুলির সহিত লগ্ুনের যোগাযোগ "রহিয়াছে । চা, 
কফি, রবার, তামাক এবং অন্থান্ত ক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল, পশম, দুগ্ধজাত দ্রব্য, 
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চর্ম, গম, ভুট্টা, কার্পাস প্রভৃতি দ্রব্য এই বন্দরে আমদানী হয়। লিভারপুল 
(181001)--ইংল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলে মাস নদীর মোহানায় অবস্থিত 
পিভারপুল ইংল্যাণ্ডের একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর, রাসায়নিক ও কাপসে 
শিল্পকেন্দ্র এবং বিমান-বন্দর | দক্ষিণ ল্যাঙ্কাশায়ার, ইয়রকশায়ার, স্টযাফর্ডশায়ার 

এবং চেশায়ার অঞ্চল এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি | ম্যাঞ্চেস্টারের কার্পাস দ্রব্য 
এবং অন্ঠান্ত শিল্পাঞ্চলের দ্রব্যাদি এই বন্দরের রপ্তানী দ্রব্য এবং কাপাস, গম ও 
নানাবিধ জান্তব পদার্থ ইহার আমদানী দ্রব্য। এই বন্দর দিয়া প্রধানতঃ 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালিত হয়। লিভারপুল 
ও ম্যাঞ্চেস্টারের মধ্যে “ম্যাঞ্চেস্টার খাল” দ্বার এই বন্দরকে জলপখথে 

শিল্পাঞ্চলগুপির সহিত সংঘুক্ত করা হইয়াছে । ম্যাঞ্চেস্টার (14 81,01)95662) 
_-ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত পিনাইন পরবতমালার পশ্চিমে মার্সের উপনদী 
ইরওয়েল-এর তীরে অবস্থিত ম্যাঞ্চেস্টার গ্রেট ব্রিটেনের একটি উল্লেখযোগ্য 

অগ্দেশীয় বন্দর, শ্রেষ্ঠ কার্পান শিল্পাঞ্চল, এবং আমদানীকৃত কাপ্পাসের বতরণ- 

কেন্দ্র। সমুদ্রগামী বাণিজা-পোতসমূহ ম্যাঞ্চেস্টার খালপথে লিভারপুল হইতে 
ম্যাঞ্চেস্টার পযন্ত চলাচল করে। বামিংহাম (3200017781970)- ইংল্যাণ্ডের 
মধ্যভাগের ঈষৎ আন্দোলিত সমভূমির অন্তর্গত বামিংহাম একটি উল্লেখযোগ্য 
শিল্পবাণিজাকেন্্র। এতদঞ্চলের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । 
বাষিংহাম নল, পিন, ছিপ এবং মোটরগাড়ী নিঞ্জাণে বিশেষ দক্ষত1 অর্জন 
করিয়াছে। এই বন্দরের উপকূলীয় বাণিজ্যের পরিমাণও অধিক । সাদাম্পটন 
(9০0011১9016) ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত একটি বিখ্যাত 
যাত্রী-বন্দর, উৎকৃষ্ট পোতাশ্রত্ন এবং আমেরিকা হইতে আগত জাহাজ সমূহের 
সর্বপ্রথম ও প্রধান ঘাটি। বন্দরটি রেল, স্থল ও জলপথে ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন 
ংশের সহিত সংযুক্ত । গম, মাংস প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য এবং নানাবিধ কাচা- 

মাল এই বন্দরের আমদানী দ্রব্য এবং রাসায়নিক ভ্রব্য, লৌহ ও ইন্পাত 
প্রভৃতি রপ্তানী দ্রব্য । হাল (নুও11) ইহা ইংল্যাণ্ডের পুব উপকূলে হাম্বার 
নদীমুখে অবস্থিত একটি ভ্লেখযোগ্য বন্দর এবং উত্তর সাগরের মৎস্ত আহরণ 
ও মৎস্ত ব্যবসায়ের একটি বিখ্যাত কেন্দ্র। গম, মাংস, পশম, মাখন, তল 
ও তৈলবীজ, লৌহ আকর প্রভৃতি এই বন্দরের আমদানী দ্রব্য এবং মৎস্ত ও 
তৎসংক্রাস্ত দ্রব্যাদি, কার্পাস ও পশম বস্ত্র, কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত দ্রবা প্রভৃতি 
প্রধান রঙ্টানী দ্রব্য । কাডিফ (08:19:67--দঃ ওয়েল্সের দঃ পুঃ প্রান্তে 
টাফ নদীর মোহানার নিকট অবস্থিত কাডিফ গ্রেট ত্রিটেনের তথ। সমগ্র 

পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য কয়লা রপ্তানীর বন্দর । বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে 
কয়লার চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় এই বন্দরের উন্নতি ব্যাহত হইয়াছে। কাষ্ঠ, 
খান্শশ্ত ও লৌহ আকরিক এই বন্দরের বাণিজ্যিক পণ্য। ইহ? একটি লৌহ 
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ও ইম্পাত শিল্পকেন্দ্র। গ্লাসগো! (0185£০৬)- ক্লাইভ নদীর মোহানায় 
অবস্থিত গ্লাসগে। স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত বন্দর ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাহাজ" নির্মাণ- 
কেন্দ্র। স্বটল্যাণ্ডের ঘন বসতিপুর্ণ শিল্প ও খনি অঞ্চলসমূহ এই বন্দরের 
পশ্চাদ্ভূমি। এই স্থানের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, পশম ও কার্পাস শিল্প, শর্করা 
ও নানাবিধ রাসায়নিক শিল্প উল্লেখযোগ্য । গ্যাবারডিন (4৮61667) 
_-স্কটল]াণ্ডের একটি উন্নতিশীল শিল্পনগরী ও বিখ্যাত ব্দর। পশমজাত 
দ্রব্য, গালিচা, লিনেন, রালায়নিক দ্রব্য, ক্যান্থিস প্রভৃতি এতদঞ্চলের প্রধান 
প্রধান উৎপন্ন দ্রবা। এস্বানে একটি অতি বৃহৎ চিরুনীব কারখানা 
রহিয়াছে । 

ডানজিগ (1980518)-_ভিশ্চুলা নদীব মোহানায় অবস্থিত ডানজিগ 
পোল্যাণ্ডের বাণ্টিক-তীবস্থ বিখ্যাত বন্দর, শিল্প ও জাহাজনির্মাণ কেন্দ্র। 
শীতকালে এই বন্দর বধফাবৃত থাকে বলিয়া সেই সময়ে এই বন্দরের বাণিজ্য 

সামগ্সিকভাবে ব্যাহত হয়। হামবুর্গ (7471552)-_এল্ব নদীতীরে 
অবস্থিত হামবুর্গ জার্মানীর সর্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্্র ও নদীবন্দর এবং উঃ পঃ 
ইউরোপের বিখ্যাত আডতদাবী কেন্দ্র। ইহা নদ্ী-মোহান। হইতে প্রায় ৭০ 
মাইল অভ্যন্তরে অবস্থিত হওয়ায় মোহানার নিকটবত্তণা অঞ্চল হইতে 
পঙ্কোদ্ধার করিয়া এই বন্দরেব উন্নতি সাধন করা হইয়াছে । জলপথে ও 

স্থলপথে জার্মানীর সমভূমি অঞ্চলের সহিত হামবু্গ সংযুক্ত। কফি, কোকো, 
শর্করা, কয়লা, কার্পাস, পশম ও শিল্পজাত দ্রব্য ইহার প্রধান আমদানী । 
শিল্পজাত দ্রব্য, লবণ, শর্করা ও দুগ্ধজাত দ্রবযাদিই এই ধন্দবের প্রধান বগডানী | 
রটারডাম (7২০65105172)-রাইন ও মার্শ (মিউজ) নদীর সম্মিলিত 

মোহানার নিকট অবস্থিত রটারডাম হল্যাণ্ডের একটি বিখ্যাত বন্দর ও 

জাহাজ-নির্মাণ-কেন্দ্র। “নিউ ওয়াটারওয়ে” খালপথে সমুদ্রগামী বাণিজ্যপোত- 
সমূহ উত্তর সাগর হইতে নিরাপদে বন্দরে পৌছিতে পারে। সমগ্র রাইন 
অববাহিক1 এই বদরের পশ্চাদ্ভূমি । ছুপ্ধজাত দ্রব্য, গবাদি পণ্ড প্রভৃতি এই 
বন্দরের প্রধান রপ্তানী এবং তামাক, রবার, চা, কার্পাস, চাউল, শর্করা, 
কয়লা, খনিজতৈল প্রভৃতি আম্দানী দ্রব্য । আন্স্তায়ার্গ 4.0৮৬৩১) _ 
সেন্ড নদীর মোহানায় অবস্থিত আস্তোয়ার্প বেলজিয়ামের একটি উল্লেখযোগ্য 

বন্দর, আডতদারী শিল্প কেন্দ্র এবং উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় । বেলজিয়াম, পুর্ব ফ্রান্স, 
রাইন উপত্যকা ও বূঢ় প্রদেশের খনি অঞ্চলসমৃহ এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি । 
ইহা হীরক কাটিবার ও পালিশ করিবার অন্ততম প্রধান কেন্দ্র। থাগ্শন্ত, 
শর্করা, কফি, কার্পাস, পশম, চর্ম, লৌহ-আকরিক, কয়লা, খনিজতৈল প্রভৃতি 
এই বন্দরের প্রধান আমদানী এবং যন্ত্রপাতি, লৌহ ও ইস্পাত দ্রবা, কার্পাস 
পবা, কাচ, তিসি ও দুগ্ধজাত দ্রব্যই প্রধান রপ্তানী । জিসবনন (1.191১077)-- 
টেগাল নদীর মোহানার নিকট অবস্থিত লিসবন পতৃণগ্ালের রাজধানী, 



বন্দর ও নগরের উৎপত্তি ও উন্নতি ২৪৪ 

উতৎ্কষ্ট পোতাশ্রয়, শিল্পকেন্দ্র,এবং প্রধান বন্দর । এই বন্দর দিয়! কষিজ দ্রব্য 

রপ্ানী ও শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী হয়। জিব্রাপ্টার (033151691)- 
আটলাট্টিক মহাসাগর হইতে ভূমধ/সাগরের প্রবেশপথে সংকীর্ণ জিব্রাণ্টার 
প্রণালী অবস্থিত। ইহারই "সপ্িকটে স্পেনের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত 
জিত্রাণ্টার একটি রাজনৈতিক গুরুত্বপুর্ণ এবং উতরষ্ট পোতাশ্রয়যুক্ত সামুদ্রিক 
বন্দর। ইছ1 একটি স্থরক্ষিত দুর্গ এবং বুটিশের একটি প্রধান ঘাটি। এই 

স্থান হইতে জাহাজে কয়লা বোঝাই করা হয়। মার্শাই (18:568116)-_ 

রোন নদীর ব-ঘীপের পুর্বপ্রান্তে ভূমধ্যসাগর তীরে অবস্থিত মার্শাউ ফ্রান্সের 
প্রধান বন্দর । বোন নদীর মোহানা হইতে এই বন্দর প্রায় ৪৮ কি মি. দুরে 
অবস্থিত। বোন নদীর সমৃদ্ধ অববাহিকা এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি | বেশম, 
বেশমজাত দ্রব্যাদি, সাবান, গঙ্ধপ্রবা, বিলাসদ্রব্য, খাসায়নিক দ্রবা, মোটর 

গাড়ী, মগ, তৈল প্রভৃতি এই বন্দরেব প্রধান রপ্তানী দ্রব্য এবং তৈলবীজ, 
গম, পশম, রেশম, কার্পাস, রবাধ, কয়লা, শর্করা, কফি, তালতৈল প্রভৃতি এই 
বন্দরের প্রধান আমদানী দ্রব্য। স্ুয়েজ খাল কাটার পব হইতে এই 
বন্দরের গুকত্ব বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুর্বে ইহা ডাক জাহাজের একটি 
প্রধান বন্দর ছিল। ত্রিয়েস্তি (175566)-_ইতালীর উত্তরাঞ্চলে লম্বাডি 
সমভূমিব পুর্বপ্রান্তে আন্দিয়াতিক সাগরের উপকূলে অবস্থিত ত্রিয়েন্তি একটি 
বিখ্যাত আডতদ্দারী বন্দর । মধ্য ইউরোপের দানিযুব অববাহিক1 অঞ্চলের 
বহুবিধ পণা এই বন্দরের মধ্য দরিয়া বিদেশে রঞ্ানী হয়। অক্কো (০৪০০৬) 
_মোস্কাভা নদীর তীরে অবস্থিত মস্কো রুশিয়ার রাজধানী, শিল্প ও বাণিজা 
পথের কেন্দ্র, ও “পঞ্চ সমুদ্রের বন্দর” (খাল ও নদ্দীপথে মস্কো বাণ্টিক, শ্বেত, 
কাম্পিয়ান, আজভ ও কৃষ্ণ সাগরের সহিত সংযুক্ত থাকায় মক্কোকে “পঞ্চ 
সমুদ্রেব বন্দর” বা (0010 01 606০ 6৮০ 5688 বলা হয় )। বস্ত্র, চর্মদ্রব্য, 

যন্ত্রপাতি, কাগজ প্রভৃতির কারখানা এতদঞ্চলে রহিয়াছে । €েনিনগ্রাদ 
(7,617178780)--নিভা নদীর তীরে অবস্থিত লেনিনগ্রাদ বিখ্যাত বাণ্টিক 
সাগরস্থ বন্দব ও শিল্পাঞ্চল এই বন্দর বৎসরে প্রায় ৫ মাস কাল বরফাবুত 
থাকে। জাহাজ-নির্মাণ, কাগজ ও আযালুমিনিয়াম শিল্পের জঙ্চ ইহা বিখ্যাত । 
ওডেলা (04699৪)-_রুষ্সাগরের উত্তরতীরে অবস্থিত ওডেসা দক্ষিণ 
রুশিয়ার শ্রেষ্ঠ গম রপ্তানীর বন্দর । 

এশিয়া : রেছুন (8৪৪০০)-__ইরাবতী নদীর ব-্বীপের উপর অবস্থিত 
রেঙ্গুন শহর ব্রহ্ধদেশের রাজধানী, প্রধান বদর ও বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র। 

ইরাবতীর উর্বর উপত্যকা লইয়! গঠিত ইহার পশ্চাদ্ভূমি স্থলগথে ও জলপথে 
এই বন্দরের সহিত সংযুক্ত । চাউল, খনিজ তৈল ও সেগুন কাষ্ঠ এই বন্দরের 
প্রধান রপ্তানী ভ্রবা এবং শিল্পজাত ত্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য ও বিলাস দ্রব্য এই 
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ব্দরের প্রধান আমদানী । লিঙ্গাপুর (95:085:0£6)_ মালয় উপদ্বীপের 
দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত এ রাজ্যের রাজধানী সিঙ্গাপুব পৃথিবীর অন্থতম শ্রেষ্ঠ 
বন্দর এবং উতর স্বাভাবিক পোতাশ্রয়। ইহা উপদ্বীপের স্মহিত রেলপথ 
দ্বারা সংযুক্ত । ইহা! সমগ্র দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার শ্রেষ্ঠ আডতদারী বন্দর এবং 
আত্তর্জাতিক বিমানপথের ও ব্রিটিশ রণতগীব একটি উল্লেখযোগ্য ঘাটি। 

পুর্ব পশ্চিম গোলার্ধগামী প্রায় সমুদয় বাণিজ্যপোতই এখানে কয়লা বোঝ।ই 
করে। রবার, বাং, নারিকেলের শীস, আনারস, মশলা, দারুচিনি প্রভৃতি 

এই বন্দবেব প্রধান রপ্তানী এবং লৌহ ও ইস্পাত, বসত, খনিজ তৈল, কলকন্তা, 
তামাক, শর্কর। প্রভৃতি প্রধান আমদানী ভ্রব্য। হংকং (7.0105150178)-- 
চীনের দক্ষিণ পুর্ব অংশে সিকিয়াং নদীব মোহানায় অবস্থিত হংকং দ্বীপ 
পথিবীব অন্যতম বুহৎ বন্দব, উৎকৃষ্ট পোতীশ্রয় আভত্দাবী ও জাহাজনির্মাণ- 
কেন্দ্র। সমগ্র দক্ষিণ চীন এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি । চা, শর্কবা, ধান, কার্পাস, 
চাউল, তামাক, ধাতু পদার্থ, কয়লা, ময়দা, খনিজ তল, আফিং প্রভৃতি এই 
বন্দরেব প্রধান রঞ্চানী এবং বস্ত্র, লৌহ ও ইম্পাত, তৈল ও চবি, রাসায়নিক 
রব্যাদি প্রভৃতি প্রধান আমদানী ভ্রব্য। সাংহাই (51,82081581)- চীনের 
পুধ উপকূলের মধ্যাঞ্চলে ইয়াংসি নদীর মোহানাব নিকট অবস্থিত সাংহ1ই 
চীনের সর্বপ্রধান নগব, আড়তদাবী কেন্দ্র এবং সমগ্র এশিয়ার অন্ততম শ্রেষ্ঠ 
বন্দর ও বাণিজ্যকেন্জ। এই বন্দবের পোতাশ্রয় অগভীর। ইয়াংসি নদীর 
উর্বর ও জনবহুল অববাহিক1 এই বন্দরের পশ্চাদ্্ভূমি। কার্পাস ও কার্পাস- 
জাত দ্রব্য, চা, তামাক, রেশম, আফিং, সয়াবিন প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান 
রপ্তানী দ্রব্য । এই বন্দর রেশম, পশম ও কার্পাস বন্ত্রবয়নশিল্লের জন্য গ্রসিদ্ধ । 
ইয়োকোছামা (0150192179)--টোকিওর দক্ষিণে টোকিও উপসাগরের 

অন্তর্গত হন্সু দ্বীপের উপর অবস্থিত ইয়ৌোকোহামা জাপানের একটি 
উল্লেখষোগ্য বন্দব ও উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়। রেশম, কুত্তিম রেশম, পশম ও 
পশমজাত দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, কাচ, চীনাম+টির দ্রব্য, চা) চাউল, বৈদু)তি ক 
যন্ত্রপাতি গ্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রগানী দ্রব্য আমদানী দ্রব্যের মধ্যে 
থাচ্যশস্য, কার্পাস, ময়না, শর্কর। প্রভৃতিই প্রধান । কোবে (:০০)--ওসাক। 

হইতে ৩২ কি. মি. পশ্চিমে অবস্থিত কোবে জাপানের দ্বিতীয় 
বন্দর, উতরুষ্ট পোতাশ্রয় এবং জাহাজ, রবার, দিয়াশলাই ও রেশম শিল্পের 

কেন্্র। টোকিও (০5০)__হন্স্থ ত্বীপের পুর্ব উপকূলে অবস্থিত 
টোকিও জাপানের রাজধানী, শিল্পবাণিজ্যের কেন্দ্র ও পৃথিবীর তৃতীয় 
বৃহত্ধম নগর। কলজম্ে (0০01070০)--সিংহল ত্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম 
উপকূলে অবস্থিত কলম্বো এ দ্বীপের রাজধানী, বন্দর, এৰং বিখ্যাত আড়তদারী 
কেন্দ্র। এই বন্দরের পোতাশ্রয় কজ্িম। সমগ্র সিংহল দ্বীপ এই বন্দরের 
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পশ্চাদ্ভমি। সুয়েজ খাল্পথে অস্ট্রেলিয়া ও পুর্ব এশিয়াগামী প্রায় সমূদয় 
বাণিজ্যপোতই এই বন্দরে কয়লা লয় । নাবিকেল, নারিকেল তৈল, 
দারুচিনি, রবার প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী এবং কয়লা, খনিজটতৈল, 
চিনি, চাউল, যন্ত্রপাতি, বস্ত্র, রাসায়নিক দ্রবা, কাগজ, কাচ প্রভৃতি প্রধান 
আমদানী দ্রব্য। গ্রডেন (40617) আরবের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে এডেন 
একটি রাজনৈতিক গুরুত্বপুর্ণ স্বাভাবিক বন্দর ও আডতদারী কেন্দ্র। হুয়েজ 
খালপথে যাতাম্মাতকাদী বাণিজ্যপোত্সমহ এই বন্দরে কয়ল। বোঝাই করে। 
ইয়েমেন ও আবিদিনিয়াব পর্বতাঞ্চলে উত্পর কফি এই বন্দর দিয়া বিভিন্ন 
দেশে বপ্ানী ভয়। 

ভারতেত্র বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহ 
শভ্ঞান্পতেল্প ন্দন্পসসনম্মুহ 

ভাবতের সুদীর্ঘ উপকূলভাগ প্রায় অভগ্ন। পশ্চিম উপকুলের নিকট 
দিয়া পশ্চিমঘাট পর্বতমালা বিস্তৃত, উপকূলভাগ সংকীর্ণ, উপকূলসংলগ্র সমুদ্র 
সাধারণতঃ অগভীর এবং ইহার অনেকাংশ বালুকাময়। সেইজন্য এ অঞ্চলে 
পোতাশ্রয় ও বন্দব নির্মাণ কষ্টকর। তবে এই উপকূলে কাগুলা, বোম্বাই, 
গোয়া ও কোচিন এই চাবিটি স্বাভাবিক বন্দর রহিয়াছে । আবার কাগুলা, 
বোম্বাই ও গোযা বাতীত এই উপকৃলাঞ্চলের অন্যান্য বন্দর মে হইতে আগস্ট 
মাস পথন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌহ্থমী বাযু-প্রবাহের সময় বন্ধ থাকে। পুর্ব উপকূল 
সংলগ্ন সমুদ্র অত্যন্ত অগভীর ও তরঙ্গসন্কুল হওয়ায় পুর্ব উপকূলে স্বাভাবিক 
বন্দর ও পোতাশ্রয়ের সংখ্যা অতি সামান্য । পুর্ব উপকূলের মাদ্রাজ বন্দরের 
পোতাশ্রয় কৃত্রিম এবং কলকাতা বন্দরের পোতাশ্রয় অত্যন্ত অগভীর । 

এই সমস্ত প্রতিকূল পরিবেশের জন্য ভারতে প্রধান প্রধান* (910: 
0০0:3) বন্দর ও পোতাশ্রয়ের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। পশ্চিম উপকূলের 
কাগুল1, বোম্বাই, মার্নাগাও ও কোচিন এবং পুর্ব উপকূলের মাগ্রাজ, 
বিশাখাপত্তনম ও কলিকাতা ভারতের প্রধান প্রধান বন্দর। ভারতের স্তায় 
বিশাল দেশের পক্ষে এই সাতটি বন্দর অতি সামান্ত। ইহাদের মাধামে মাত্র 
৪-৮ ( ১৯৬৪-৬৫ ) কোটি টন পণ্য চলাচল করে। 

ভারতে প্রায় ২২৫টি অপ্রধান বন্দর (71001 00:05) রহিয়াছে, তবে 
উহাদের মধ্যে প্রায় ১৫০টি বন্দর মারফত প্রায় ৭৯ লক্ষ টন পণা চলাচল করে। 

* পোতাশ্রয়ের প্রকৃতি, বাবসাসবাপিজোর নুযোগ-নুবিধা, গশ্চাদ্ভূষির প্রসার ও সমৃদ্ধি, 
বাণিজোর পরিমাণ প্রভৃতির তারতম্য হিসাবে ভারতের বদ্দরসমূহ প্রধান ও জগ্রধান এই ছুই 
শ্রেণীতে বিভপ্ত, করা হয়। যে সকল বন্দরের মারফৎ বাধিক পাঁচ লক্ষাধিক টনের পণ্য চলাচল 

করে সেগুলিকে প্রধান বঙ্গর যলাহযর়। অপরগুলি অপ্রধান বন্দর। 
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ইহাদের মধ্যে ১৮টিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । , যেরূপ--ওখা, প্নেরবন্গর, 
কাপিকট, তৃতিকোরিন, ম্যাঙ্গালোর, কাকিনাড়া, মশুলিপত্বনমূ, কুড্ডালোর, 
আলেপ্সি, ভবনগর, বেদী, নবলক্ষ্মী, কুইলন, স্থরাট প্রভৃতি । প্রধান বন্দরগুলি 
কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 'এবং অ প্রধান বন্দরসমূ রাজ্য 
সরকাব কতৃক শাসিত হয়। 

কাঠিয়াবাড় ও কচ্ছের বন্দর (7১০65 ০ [5088৮202770 
08601, ) : কাণু,ল। (৫ 817019)-_কচ্ছের রাজধানী ভূজ হইতে ৪৮ কি মি, 
দক্ষিণ-পুর্বে কচ্ছ উপসাগরের পুর্বপ্রান্তে নবনিমিত কাগুল৷ বন্দব অবস্থিত। 
ইহার পোতাশ্রয় শ্বাভাবিক, গভীর ও স্ুুরক্ষিত। গুজরাট রাজা, মহারাষ্টের 
উত্তরাংশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, কাশ্মীর এবং মধ্য ও উত্তব প্রদেশে পশ্চিমাংশ 
এই বন্দরের পশ্চাদ্্ভূমি। এই বন্ুবিস্তৃত গশ্চাদভূমি লবণ, সিমেণ্ট, কাচ, 
মৎস্থ প্রভৃতি শিল্প সংগঠনের সম্ভাবনায় পুর্ণ এবং সাজিমাটি, কয়লা, আযালু- 
'মিনিয়ম প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যে সমুদ্ধ। এই অঞ্চলে লোকবসতি বিরল হওয়ায় 
এস্থানে বন্দর গঠনের ও সম্প্রসারণের উপযুক্ত বিস্তৃত ভূভাগ রহিয়াছে । ২৮৩ 
কি, মি. দীর্ঘ দিশা-গান্ধীধাম রেলপথ ও ১* কি. মি. দীর্ঘ গান্ধীধাম-কা গুলা 
রেলপথ নির্মাণের ফলে ইহ পশ্চিম রেলপথের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে । ২১৯ 
কি. মি. দীর্ঘ ঝাণ্ড-কাগ্ডল1 রেলপথ নির্মাণেরও একটি পরিকল্পনা রহিয়াছে। 
কাণ্লা বন্দরের কয়েকটি অন্থবিধাও রহিয়াছে । সমুদ্র হইতে এই বন্দরে 
পোতাশ্রয়ে প্রবেশপথ অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং এই অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের 
অত্যন্ত অভাব রহিয়াছে । তবে এই সমস্ত অন্থুবিধ! দূর করা বিশেষ কষ্টসাধ্য 
হইবে বলিয় মনে হয় না। বেদী (86৭1)__কচ্ছ উপসাগরের তীরে অবস্থিত 
বেদী কাঠিয়াবাড়ের অন্যতম বন্দর ও অগভীর পোতাশ্রয়। এই বন্দরের 
উপকৃল-বাণিজ্যের পরিমাণ অধিক। ওখ। (01579) কাঠিয়াবাডের পশ্চিম 
প্রান্তের বন্দর ওখা একটি উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় কিন্ত পোতাশ্রয়ে প্রবেশপথ 
বিদ্রসঙ্কুল। পশ্চাদ্ভূমি জনবিরল ও অসমৃদ্ধ হওয়ায় এবং বন্দরের সহিত 
পশ্চাদ্ভূমির উপযুক্ত যোগাযোগ-ব্যবস্থা না থাকঞ্জি হহার উন্নতি" ব্যাহত 

হইয়াছে । একটি রেলপথের দ্বারা হহা আমেদাবাদের সহিত সংযুক্ত। 
তৈলবীজ ও কার্পাস এই বন্দরের রপ্তানী এবং বয়ন যন্ত্রপাতি, মোটর 
গাড়ী, লৌহজাত ব্রব্য, শর্করা, রাসায়নিক ত্রব্য প্রভৃতি প্রধান আমদানী পণ্য। 
পোরবন্গার (75020915091 )- কাঠিয়াবাড়ের পশ্চিমে অবস্থিত এই বন্দর 

উপকূলীয় বাণিজ্যে ব্যবন্ৃত হয়। সমুদ্রগামী জাহাঞ্জ এখানে আসিতে পারে 
না। সিমেন্ট ও গৃহাদি নির্মাণের প্রস্তর এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী ভ্রবা। 

কম্কণ উপকূলের বন্দর €:70:65 ০£ 65৫ 01815018 008৪8 ) £ 

বোম্বাই (8০7৪5 )--ইহ। ভারতের দ্বিতীন্ন বৃহত্তম নগর ও প্রধানতম 
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বন্দর। এই বন্দর একটি, দ্বীপের উপর অবস্থিত এবং ইহাব পোতাশ্রয় 
স্থরক্ষিত, স্বাভাবিক, ২৩ কি. মি, দীর্ঘ, ৮ কি. মি. প্রশস্ত ও ৬৭--১১*২ মি, 
গভীর । এই বন্দর দিয়া সার] বৎসরই পণা চলাচল করে। সমগ্র মহারাষ্ট্র 
মধ্য প্রদেশ, অন্ধ, রাজস্থানের পুর্থাঞ্চল, মহীশৃরের উত্তরাংশ ও উত্তর-প্রদেশের 
পশ্চিমাঞ্চল ইহার পশ্চাদভূমি। এই পশ্চাদ্ভূমিতে গ্রচুর কার্পাস, তৈলবীজ, 
ম্যাঙ্গানীজ, চর্ম ও বয়নশিল্পজাত দ্রব্যাদি উত্পাদিত হয়। বোস্থাই বন্দর পশ্চিম 
ও মধ্য রেলপথের দ্বারা ইহ্াব পশ্চাদ্ভূমিব বিভিন্ন অংশের সহিত সংযুক্ত । 
কার্পাস, ঠতলবীজ, পশম ও পশমজাত দ্রবা, চর্ম, ম্যাঙানীজ, খাছ্শন্ত ও 

বয়নজাত দ্রব্যাদি এই বন্দব দিয়া রপ্তানী হয় এবং রেলের ইঞ্জিন, যন্ত্রপাতি, 
কার্পাসজাত দ্রব্য, রাসায়নিক ড্বয, মোটরগাভী, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, কয়লা, 
খনিজ তৈল প্রভৃতি নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী হয়। করাচী বন্দর 
পাকিস্তানের অন্তর্তুক্ত হওয়াফ্ধ বোম্বাই বন্দরের বাণিজ্যের পরিমাণ বন্তুল 

পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বোম্বাই একটি শিল্পগ্রধান অঞ্চল। কার্পাস- 
বন্ত্রবরন এনস্বানের প্রধান শিল্প । মালপে (1151)--পশ্চিম উপকূলে 

অবস্থিত ও মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত মালপে একটি সুরক্ষিত স্বাভাবিক পোত্াশরম্ 
ও বিখ্যাত মৎস্য আহরণ কেন্দ্র। তৃতীয় পরিকল্পনার কাযকালে এই বন্দরটির 

উন্নয়নমূলক নানাবিধ ব্যবস্থা অবলগ্িত হয়। মর্মাগাও (7181005088০) 
ইহা গোয়ার বন্দর। অক, মহীশূর ও মহারাষ্ট্রের দক্ষিণাংশ এই বন্দরের 
পশ্চাদ্ভূমি । বাদাম, কার্পাস, নারিকেল ও ম্যাঙ্গানীজ এই বন্দরের প্রধান 
রপ্তানী দ্রব্য । ম্যাঙ্জালোর (+917651016)_-বোম্বাই ও কোচিন বন্দরের 
মধাস্থলে অবস্থিত ম্যাালোর মহীশূর রাজ্যের পশ্চিম উপকূলের একটি অপ্রধান 
বন্দর। ইহ] দক্ষিণ রেলপথের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের শেষ স্টেশন এবং রাস্তার 
সাহায্যে হালানের সহিত সংযুক্ত । গোলমরিচ, চা, কাজু বাদাম, কফি, চন্দন- 
কাষ্ঠ, রবার, সার প্রভৃতি এই বন্দরের উল্লেখযোগ্য রপ্তানী ভ্রব্য। সম্প্রতি এই 
বন্দরটির উন্নতি বিধানের চেষ্টা করা হইতেছে। 

মালাবার উপকূলের বনর (70:05 0£ 006 11918181০০8 ) £ 

কালিকট (0:811086) (কোবিকোড )_-কোচিন হইতে ১৪৪ কি, মি, উত্তরে 
দক্ষিণ রেলপথের অন্তর্বত্ী কালিকট কেরাল1 রাজ্যের পশ্চিম উপকূলের 
বন্দর, অগভীর পোতাশ্রয় ও বন্ত্রশিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। নারিকেলের 
শাস, কফি, চা, লঙ্কা, আদা, রবার, বাদাম, প্রভৃতি এই বন্দরের রঞ্টানী দ্রব্য । 

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্্মীবাযু-গ্রবাহের সময় এই বন্দর দিয়! বাণিজ্য চলাচল বন্ধ 
থাকে। কোচিন (0০০4০)-_কেরালা রাজ্যের অন্তর্গত কোচিন একটি 
উন্নতিশীল বন্দর, নবনিয্লিত পোতাশ্রয় ও অন্ভতম নৌ-ঘাটি। রেলপথে ইহা) 
মাদ্রাজের সহিত সংযুক্ত । নারিকেল, নারিকেলের ছোবড়া ও দড়ি, চা, 



২৫০ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

কফি, লঙ্কা, রবার, এলাচ প্রভৃতি এই বন্দরের রঞ্চানী দ্রব্য। £কাচিন 
নারিকেল তলের জন্য বিখ্যাত। 

' করোমগ্ডল উপকূলের বন্দর (00169 01 €0০ 00010170017091] 

০০৪৪৮): সুতিকোরিন (750০০:10)-_-তাঘিলনাড়ুর অস্তর্গত তুতিকোরিন 
দক্ষিণ ভারতের তৃতীয় বন্দর, অগভীর পোতাশ্রয় ও বাণিজ্য-কেন্্র। দক্ষিণ 
রেলপথের দ্বারা ইহা মাদুরার সহিত সংযুক্ত । সিংহলের সহিত এই বন্দরের 
বাণিজ্যসম্পর্ক ব্যাপক | চাউল, ভাল, পেয়াজ, লঙ্কা, গবাদি পশু, এলাচ 
প্রভৃতি এই বন্দরের বাণিজ্যিক পণ্য । উপকুলাঞ্চল হইতে মুক্তা সংগৃহীত হয়। 
মাদ্রাজ (1480185 )-_-ভারতের তৃতীয় বুহত্তম নগর ও বন্দর। মাদ্রাজ 
বন্দরের পোতাশ্রয় কৃত্রিম । দাক্ষিণাত্যের মালভূমির দক্ষিণ-পুর্বার্ধের প্রায় 
সমগ্র অংশই এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি। দক্ষিণ রেলপথের দ্বার এই বন্দরটি 
পশ্চাদ্ভূমির সহিত সংযুক্ত । এই বন্দর দিয়া ধান, খাগ্যশস্, কয়লা, তৈল, 

সার, কাগজ, কাষ্ঠ, মোটর গাড়ী, সাইকেল, স্থাপত্য শিল্পের প্রতশ্তর গ্রভৃতি 
দ্রবা আমদ্দানী হয় এবং বাদাম, চর্ম, তামাক, ধাতু আকরিক, কার্পাম দ্রবা, 
লার, কফি প্রভৃতি দ্রব্য রপ্তানী হয়। সংকীর্ণ ও অসমৃদ্ধ পশ্চাদ্ভূমি এবং 
কয়লার অত্যন্ত অভাব হেতু মাদ্রাজ বন্দর বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে 
নাই। 

উড়িস্যা উপকূলের বন্দর (70:19 ০ 00০ 01958 ০0856) £ 
বিশাথাপত্তনমূ ( ৬1319815159199669091) )--কলিকাতা হইতে ৮০০ 

কি. মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে ও মাদ্রাজ হইতে ৫২০ কি. মি. উত্তর-পুর্বে অবস্থিত 

বিশাখাপত্তনম্ অন্্ররাজ্যের একটি উন্নতিশীল বন্দর। এই বন্দরের পোতা শ্রয় 
ত্বাভাবিক, গভীর ও নিরাপদ । অন্ধ, মধ্যপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল, ও উড়িস্য! লইয়। 
গঠিত এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানীজ ও অন্তান্ত খনিজ ও 
বনজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ। বন্দরটি দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ রেলপথের দ্বার] পশ্চাদ্ভূমির 
সহিত সংযুক্ত । রায়পুর হইতে বিশাখাপত্বনম্ পর্ষস্ত রেলপথ বিস্তৃত থাকায় 
মধ্যপ্রদেশের খনিজ, বনজ ও কৃষিজ দ্রব্য এই বন্দর ফ%েঁ়াই রঞ্টানী হয়? ইহা 
ভারতের শ্রেষ্ঠ জাহাঞ্জ নির্মাণ কেন্দ্র। এই বন্দর দিয়। ম্যাঙ্জানীজ, তৈলবীজ, 
খইল, হরীতকী ও বনজ দ্রব্য রপ্তানী হয় এবং লৌহজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, খাস্- 
শশ্য, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি আমদানী হয়। কটকের ৮৮ কি, মি. পুর্বে পুর্ব 
উপকূলে অবস্থিত পরাদিপ (8:80) বন্দরটির উন্নয়নমূলক কার্ধস্চী দ্বিতীয় 
পরিকল্পনার কাখকালে গৃহীত হয়। কজিকাতা ( 0810868 )__ভারতের 
বৃহত্বম নগর ও বন্দর । কলিকাতা সমুদ্র হইতে ১২৮ কি. মি, দূরে হুগলী নদীর 
বাম তীরে অবস্থিত। এই বন্দরের পোতাশ্রয় কত্রিম। পশ্চিমবঙ্গ, আনাম, 

বিহার, উড়িস্যা এবং উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদ্দেশের কিয়দংশ এই বন্দরের 



বন্দর ও নগরের উৎপত্তি ও উন্নতি ২৫১ 

পশ্চাদ্ভূমি। এই পশ্চাদ্ভূমি জনবহুল, শিল্প ও কৃষিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ এবং উত্তম 
যোগাযোগ ব্যবস্থাযুক্ত । উঃ পুর, ও দঃ পুঃ রেলপথের দ্বার! এবং স্থল ও 

জলপথে কলিকাতা বন্দরের পণ্য উহার পশ্চাদ্ভূমির সহিত আদানপ্রদান করা 
হয়। হুগলী নদী ক্রমশঃ অগভীর হইয় উঠায় জাহাজ চলাচলের জন্য সর্বদাই 
মাটি কাটিয়৷ নদীগর্ভ গভীর রাখিতে হয়। ফলে এই বন্দরের সংরক্ষণ বায় 
অতান্ত অধিক হইয়া] পড়ে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে গঙ্জাবাধ পরিকল্পনাটি 
গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে কলিকাতা বন্দরের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইবে 
বলিয়া আশ! কর! যায়। পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা, ম্যাঙ্গানীজ, কয়লা, 
অবিশ্ুদ্ধ লৌহ প্রভৃতি এই বন্দরের রপ্তানী এবং শিল্পা ও রাপায়নিক দ্রব্য, 
কাগজ, মগ্য, লবণ, মোট রগাডী, খাগ্যশশ্য প্রভৃতি আমদানী দ্রব্য। ভারতের 
রপ্তানী বাণিজ্যের প্রায় অর্ধেকই কলিকাতা বন্দর দিয়া যায়। বয়ন শিল্প, 
কাগজ শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, আযালুমিনিয়াম শিল্প, লৌহ ও ইম্পাত শিল্প, 
দিয়াশলাই শিল্প প্রভৃতি নানাধিধ শিল্প কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে ব্যাপক- 
ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। কলিকাতা পৃথিবীর মধ্যে শেঠ পাট-শিল্পকেন্ত্র। 
কলিকাতার উপকণ্ঠে খিদ্দিরপুরে কলিকাতা বন্দরের স্বৃহৎ পোতাশ্রয় কিং জর্জ 
ডক অবস্থিত। হৃলদ্িয়! (791919 )--কলিকাতা হইত ১০৪ কি.মি 

দক্ষিণে হুগলী ও হলদী নদীর সঙ্গমস্থলে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় এই 
বন্দরটি নিমিত হইতেছে । ইহা কলিকাতা বন্দরের পরিপুরক হিসাবে কাজ 
করিবে। এখানে একটি সারের কারখানা ও টতৈলশোধনাগার স্থাপনের 
পরিকল্পন৷ রহিয়াছে । বন্দরটি রেলপথে কোলাঘাটের সহিত সংযুক্ত । 

ভারতের উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহ 
অনৃতদর (41771716591)- পাঞ্জাবের অন্তর্গত অমুতসর উত্তর রেলপথের 

শেষ শ্রেষ্ঠ রেলকেন্দ্র ও শিখদ্দের প্রধান তীর্থস্থান। এ স্থানের স্বর্ণমন্দির 
বিখ্যাত । ইহা কষিজগ্রীব্য, কার্পাস ও পশম বস্ত্রের বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্্র। 
অমৃতসরের গালিচা, পশমী শাল এবং নক্সাদার কাষ্ঠপ্রব্য বিশেষ উল্লেখযোগা । 
কাশ্মীরের সহিত ভারতের সমগ্র বাণিজ্যই অমৃতসরের ভিতর দিয়া চলাচল 
করে। কার্পাসবয়ন শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, গেঞ্ি, মোজা এবং চর্ম শিল্প এ 
স্থানের অন্তান্ত শিল্প । জলন্ধর (00118150197) পাঞ্ডাবের একটি বিখ্যাত 

সেনানিবাস ও কৃষিজ ভ্রব্োর ক্রুয়-বিক্রম্কেন্দ্র। চণ্তীগড় (03870018510) 
পাঞ্জাবের রাজধানী । লুধিয়ানা (7801,8808)--জলদ্বর হইতে ৩৯ 
কি. মি. দক্ষিণে উত্তর রেলপথের উপর অবস্থিত লুধিয়ান! পাগ্ডাবের অন্ভতম 
বাণিজ্যকেন্ত্র। 'এন্বানের রেশম, কার্পাস ও -পশমবয়ন শিল্প এবং গেঞি ও 
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মোজা প্রস্তুত শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য । লুধিয়ানাতে সৈন্যদের জন্ত "পাগড়ী 
প্রস্তুত হয়। সিমলা (912019)__সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২*১ কি.মি. উচ্চে 
হিমালয় পর্বতগাত্রে অবস্থিত সিমল। হিমাচল প্রদেশের রাজধানী ও মনোরম 
শৈলাবাস। মার্চ হইতে অক্টোবর মাণ পধন্ত 'এই স্থান হইতে তিব্বত ও 
চীনের আডতদাগী বাণিজ্য চলাচল করে। পাঠানকোট (18015171066) 

_-পাঞগ্ডাবের উত্তরাংশে অবস্থিত পাঠানকোট উত্তর রেলপথেব শেষ রেল 
স্টেখন। এস্থান হইতে মোটর ও আকাশপথে কাশ্মীরের বাজধানা শ্রনগব 

সংযুক্ত । 
দিল্লী (06111) উত্তবে হিমালয় পবত, দক্ষিণে আরাবলী পবত ও 

থর মরুভূমির মধ্যবর্তী স্থানে এবং পুবে গঙ্গাব ও পশ্চিমে সিন্ধু অববাহিকার 
মধ্যবতী শৈলশিরার প্রান্তে যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত দিল্লী ভারতের 
বাজধানী। এই নগর উত্তব ভারতের কেন্ত্রস্থলে অবস্থিত। পশ্চিম হইতে 
গঙ্গাব অববাহিকার মধ্যে ইহাই প্রবেশম্বার। ইহ রেলপথের একটি বিখ্যাত 
সঙ্গমস্থল। কার্পাস, শর্করা ও ময়দ। শিল্পের বহু প্রতিষ্ঠান দিিলীতে বহিয়াছে। 
দিল্লীর নঝ্সাদার ব্বর্ণ ও রৌপ্য দ্রব্য, রেশম, কার্পাস ও পশম দ্রব্য, মস্লিন, 
গজদন্ত, জরীর কাষ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

মোরাদাবাঞ্চ (10:809790)--দিলী হইতে ১৬০ কি. মি. পুবে উত্তর 
রেলপথের উপর অবস্থিত মোরাদাবাদ উত্তর প্রদেশেব একটি উল্লেখযোগ্য 
রেল জংসন ও শিল্পকেন্দ্র। এস্থানের নঝ্সারদার পিতল ও কীাসাব দ্রবা, 

এনামেল শিল্প এবং ছুরি ও কাচি বিখ্যাত। এস্তান হইতে প্রচব আম 

রপ্তানী হয়। আলিগড় (১1159:1,)- উত্তর প্রদেশের অন্যতম বাণিজাকেন্দ্র। 

এ স্থানে তালা, ছুরি-কাচি, পিতল-কাসার ভ্রব্য, কাচের চুভি ও অন্যান্ত দ্রব্য 
এবং দুগ্ধশিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধ। এস্থান হইতে প্রচুব মাথন ও ঘি ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হয়। এখানে একটি বিশ্ববিদ্ঠালয় আছে। আআগ্র! 
(48£৪)-_ষমুন। নদীর তারে অবস্থিত আগ্র। উত্তর প্রদেশের অন্যতম বাণিজ্া- 
কেন্দ্র ও এতিহাসিক নগর । উচ্চশ্রেণীর কারুশিল্প গ্নক্সাদার মর্মর দ্রব্যের 
জন্য এস্থান প্রসিদ্ধ। আগ্রার নিকটেই দয়ালবাগে জুতা, গালিচা এবং 
পিতলের তৈজসপত্র প্রস্তত হয়। এস্থবানের তাজমহল পুৃথিবীবিখযাত। 
ফিরোজাবাদ (51:0298)--আগ্রার কিছু পুর্বে অবস্থিত ফিরোজাবাদ 
কাচ শিল্পের অন্ততম প্রধান কেন্ত্র। কানপুর (৪০087) গঙ্াতশীরে পূর্ব, 
পশ্চিম ও উত্তর-পুর্ব রেলপথের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত কানপুর উত্তর প্রদেশের 
বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগর। এস্কান কার্পাস ও পশম 
বয়ন শিল্প, শর্কর] শিল্প, চর্ম শিল্প ও তৈল নিফাশন শিল্পের জন্ত প্রসিদ্ধ । 

কানপুরে প্রচুর তাবু প্রস্তত হয়। ইহ একটি প্রসিদ্ধ বিমান বন্দর। লক্ষষো৷ 
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(7,0160০/)-__গোমতী নদীর তীবে অবস্থিত লক্ষ উত্তব প্রদেশের বৃহত্তম 
নগব ও বাজধানী। এস্বানে একটি বিশ্ববি্যালয় এবং একটি বিখ্যাত 
সঙ্গীত বিদ্যালয় আছে। এস্বানের রৌপ্য ও শ্বর্ণদ্রব্য, হস্তিদস্ত ও কাষ্ঠের 
কারুশিল্প, মুখপাত্র এবং গন্ধদ্রব্য বিশেষ উল্লেখষোগ্য । অযোধ্যার কৃষিজাত 
দ্রবা এস্থান হইতে নানাদ্দিকে রপ্তানী হয়। লক্ষৌ অনেকগুলি বেলপথের 
কেন্ত্র। এলাহাবাদ (/১1191,980 )-_ _গঙ্গ৷ ও যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত 

এলাহাবাদ উত্তব প্রদেশের পুরাতন বাজধানী ও হিন্দর্দেব একটি প্রসিদ্ধ 
তীর্থস্তান। এস্থানে সরিষার তৈল, শর্কবা, কাচ ও ময়দাব বু কারখান। 

রহিয়াছে । ইহা উত্তব প্রদেশেব বিখ্যাত বেলওয়ে জংসন ও বিমানঘাটি। 
এখানে একটি বিশ্ববিগ্ালয় আছে । নিকটবতাঁ অঞ্চল হইতে জোয়ার, বাজবা, 

তিসি, তামাক, আম, পেয়ার! প্রভৃতি এস্থানে সংগৃহীত হয় এবং পরে এস্থান 
হইতে এ সমস্ত দ্রব্য নদীপথে ও রেলপথে বিভিন্ন দিকে বপ্তানী হয়। 
মির্জাপুর (201055981)--এলাহাবাদের ৭২ কি. মি. পুবে গঙ্গাতীরে 
অবস্থিত মির্জাপুব উত্তব প্রদেশেব একটি বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র। এস্কানেব 
গালিচা, ছুবি-কাচি, মুতপাত্র, পিত্বল শিল্প এবং প্রস্থব দ্রব্য বিখ্যাত। 

বারাণসী ড৪15815951)1)-_গঞঙ্জাতীরে অবস্থিত বাবাণসী হিন্দুদের প্রসিদ্ধ 
তীর্থস্থান এবং ভারতেব অন্যতম প্রধান নগব। ইহা খাগ্যশস্ত ও তৈলবীজের 

প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এস্বানে তল, শর্কবা ও ময়দাৰ বহু কাবখান' 
রহিয়াছে । বারাণসী রেশমশিল্প ও জবীব কাঁজেব জন্ত বিখ্যাত। কাঠের 
পুতুল, জর্দা, গালাব চুডি, হন্তিদন্তেথ দ্রব্যাদি, কম্থল, রেশম ভ্রবায, তিসি, 
সবিষা, শর্কবাঁ, ছোলা, আম, পেয়াবা, কাচ ও ধাতৃত্রব্য এস্থাণ হইতে রগতানী 
হয়। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। বাবাণসীর অনত্তিদূরে সাবনাথ 
অবস্থিত। গ্োরক্ষপুর (00781709:)- বাপ্তী নদীর বামতীরে অবস্থিত 
গোরক্ষপুব উত্তব প্রদ্দেশেব উত্তব-পুর্বাঞ্চলের বিখ্যাত রুষি ও শিল্পকেন্ত্র। 
ইহ ময়দা, কাষ্ঠ ও শর্কব! শিল্পের জন্ত গ্রসিদ্ধ। 

পাটন। (0৪608)5 গঙ্গা নদীর তীবে পুর্ব বেলপথের উপর অবস্থিত 
পাটনা বিহাবের রাজধানী ও বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। এস্থানে চিনি ও 
বিজলী বাতি প্রস্তত হয়। এইস্থান হইতে প্রচুর লঙ্কা! রপ্তানী হয়। এস্বানে 
একটি বিশ্ববিষ্ভালয় রহিয়াছে । পাটনার নিকট প্রাচীন মগধ রাজ্োর 
বাজধানী পাটলিপুত্র অবস্থিত। রাঁচি (২8001)-_বিহারের অন্তত 
বাচি একটি মনোরম শৈলাবাস ও স্বান্থ্যনিবাস। এখানে রেশম ও লাক্ষা 

ক্রাস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার রহিমাছে। ইহার কিছু দূরেই বিখ্যাত হুড, 
জলশ্রপাত রহিয়াছে । কোভারমা (8০৭817:09)- বনাঞ্চলের নিকট 

অবস্থিত কোডারম! বিহারের অতি প্রসিদ্ধ অভ্র উত্তোলন কেন্ত্র। 
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ডালমিয়ানগর (1991771879887)--শোন নদের তীরে পুর্ব রেলপথের 
উপর অবস্থিত ভালমিয়ানগর বিহারের অন্ততম উন্নতিশীল শিল্পকেন্দ্র। 

এস্থানের শর্করা ও সিমেন্ট শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগা । নিকটবতশ স্থানে 
প্রচুর চুনাপাথর পাওয়া যায়। ঝরিয়। (0179:19), বোকারো (8০7৪০), 

ধানবাদ (70158179959), গোনে। (0301001:) ও বারে (73910000)-- 

বিহারের উল্লেখযোগ্য কয়লাখনি অঞ্চল। বোকাঁরোতে সম্প্রতি একটি 
তাপবিদ্যুৎ উত্পাদন কেন্দ্র (১৫ লক্ষ কিঃ ও: ) স্থাপিত হইয়াছে । গিরিডি 

(031110$],)__-বিহারেব অন্তর্গত গিবিডি অভ্র ব্যবসায়ের জন্য গ্রসিদ্ধ। 

সিক্ি (91001711)-__বিহারেব অন্তর্গত ও ধানবাদেব ২৪ কি. মি. দক্গিণ-পুর্বে 
অবস্থিত সিক্ধিতে এশিয়াব বৃহত্তম সাব তৈয়ারীর কারখানা অবস্থিত। এখানে 
একটি পিমেন্টেব কারখানাও আছে । নিকটেই কয়লাব খনি ও দামোদব 

অবখাহিকার বিদ্যুৎ উতপাদনকেন্দ্রগুলি থাকায় শহবটির ভবিষ্যৎ উন্নতির 

সম্ভাবনা প্রচুব। বারাউনি ( 08:88:21 )-বিহারেব অন্তর্গত বারাউনিতে 
সরকারী মালিকানায় একটি তৈল শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে । আসামের 
নাহারকাটিয়া-মোরানেব তৈলখনি হইতে অপবিস্ত তৈল নলপথে এস্বানে 
আনীত হয়। 

কালিম্পঙও (91170170178 )-__দাজিলিং জেলাব অন্তর্গত কালিম্পঙড 
পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শৈলাবাস। তিব্বতের সহিত স্থলপথের বাণিজ্য এই 
স্থান দিয় চলাচল করে । কালিম্পঙ পশম বাণিজ্যেব একটি প্রধান কেন্দ্র। 
গালিচা, শাল ও নানাবিধ পশমজাত দ্রব্য এস্থানে পাওয়া যায়। শিলিগুড়ি 
(51116811)-_উত্তবের পাবত্য অঞ্চলের পাদদেশে অবস্থিত পঃ বঙ্গের 
শিলিগুড়ি কা্ট, চা, কমলা, আনারস প্রভৃতির একটি উল্লেখযোগ্য ক্রয়-বিক্রয় 
কেন্দ্র। উহা একটি গুরুত্বপুর্ণ বেলকেন্দ্রও বটে। মুশিদাবাদ 
( 7197517109120 )- পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত মুশিদাবাদ অতি প্রাচীন শহর, 
বাংলার মুসলমান নবাবদের শেষ রাজধানী । এস্থানের রেশম ও কার্পাস 
বয্ননশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এনস্থান হইতে প্রচুর আম রপ্তানী 
হয়। শ্রীরামপুর (56820198:)--হুগলী নদীর তীরে কলিকাতার 
১৯ কি: মি. উত্তরে অবস্থিত শ্রুরামপুর পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত পাট ও কাগজ 
শিল্পের কেন্ত্র। এখানে কয়েকটি কার্পাস শিশল্পাগারও রহিয়াছে । ঝাণীগঞ্জ 
( 8:824853)- পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম কয়লাখনি অঞ্চল। এস্থানে কাগজের 
কল ও মৃৎ্শিল্লের প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে । মাসানলোল (4$8:0৪০1)-- 

পশ্চিমবঙ্গের একটি উল্লেখযোগা কয়লাখনি ও উদ্নতিশীল শিল্পাঞ্চল । এস্থানের 
নিকটে কুলটি ও বার্নপুরে লৌহ ও ইম্পাতের কারখানা, অন্পনগরে 
আশলমিনিয়ামের কারখান?, মুৎশিল্পের কারখানা ও কাপড়ের কল রহিয়াছে। 



বন্দর ও নগরের উৎপত্তি ও উন্নতি ২৫৫ 

বাটানগ্কর (885815888:)-_কলিকাতার উপকণে হুগলী নদীর তীরে 

বাটানগর পশ্চিম বঙ্গের একটি উন্নতিশীল শিল্পকেন্ত্র। এই স্থানে বাট। 
কোম্পানীর জুতা নির্মাণের একটি বুহৎ কারখানা রহিয়াছে । বহরমপুর 
(8677581078)- পশ্চিমবঙের বিখাত রেশম শিল্পের কেজ্র। চিত্তরপগ্জন 
( 010169151)081) )--প: বঙ্গ ও বিহারের সীমান্তে অবস্থিত পঃ বঙ্গের 

অন্তর্গত চিত্তরঞ্জনে রেলইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা রহিয়াছে । নিকটেই 
বূপনারায়ণপুরে (1২015885912 ) টেলিফোনের তার নির্মাণের 

একটি বৃহৎ সরকারী কারখান। রহিয়াছে। 
শিলং (315111006)-_খাসিয়া পৰতের ক্রোড়ে সমুদ্রপৃ হইতে ১:০৫ 

কি. মি. উচ্চে অবস্থিত এবং গৌহাটির সহিত মোটরপথে সংযুক্ত শিলং 

আসামের রাজধানী ও বিখ্যাত শৈলাবাস। নানাবিধ ফল, কাষ্ঠ, চা, প্রভৃতি 
পর্বতাঞ্চলের পণ্য এই স্থান হইতে রপ্তানী হয়। গ্োৌহাটি (038581596)-- 

ব্রহ্মপুত্র তারে অবস্থিত গৌহাটি আসামের বৃহত্তম নগর, বন্দর ও বাণিজ্যকেজ্্। 
চা, এপ্ডি বস্ত্র এবং কাষ্ঠ এইস্থানের রপ্তানী ভ্রব্য। এস্বানের কামাখ্যা দেবীর 
মন্দির হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান । সমগ্র ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চলে জলপথে 
হ্টীমার চলাচলের ব্যবস্থা রহিয়াছে । ভিক্রগড় (10101055877) ব্রহ্মপুত্র 

তীরে অবস্থিত ডিক্রগড় আসামের বিখ্যাত নদীবন্দর । এই স্থান হইতে 
চা, কাষ্ঠ ও ডিগবয় অঞ্চলের খনিজ তৈল রপ্তানী হয়। ডিগবয় (0102) 
- আসামের অন্তর্গত লখিমপুর জেলার ডিগবয় টতৈলখনির জন্য, 

প্রসিদ্ধ। 
কটক (086.1)--কলিকাতা হইতে ৪০৫ কি, মি. দক্ষিণ-পশ্চিম 

মহানদী ও তাহার এক শাখা কাঠজুড়ি নদীর সঙ্গমস্থলে দঃ-পুঃ রেলপথের 
উপর অবস্থিত কটক উড়িস্যার পুরাতন রাজধানী, বিখ্যাত রেলকেন্দ্র, প্রধান 
শহর ও বন্দর এবং কাষ্ঠ রপ্তানীর অন্থতম কেন্ত্রস্থল। লাক্ষার পুতুল ও 
বালা, জুতা, খেল্না, চিরুণী এবং কাষ্ঠের দ্রব্য এস্থানে প্রস্তত হয়। 
ভুবনেশ্বর (81২769%9০৪:)-_ইহা! উড়িষ্যার নৃতন রাজধানী, একটি 
তীর্থস্থান ও বিমানঘাটি। পুরী (521) উড়িস্তার সমুদ্রোপকুলবর্তা 
বিখ্যাত তীর্থস্থান, স্বাস্থ্যাবাস ও বন্দর। পিতল ও কীসার শ্ত্রব্য, রৌপ্য ও 
স্বর্ণের অলঙ্কার এখানে প্রস্তত হয়। এইস্থানের সমুদ্র অগভীর বলিয়া 
উপকূলাঞ্চল হইতে প্রায় ১১ কি, মি. দুরে গভীর সমুদ্রে জাহাজসমূহ নোজর 
করে। জন্মলপুর (997281795£)-_মহানুদীর তীরে অবস্থিত সম্থলপুর 
উড়িস্যার একটি উল্লেখযোগ্য কার্পাস ও রেশমবয়ন-কেন্দ্র। এই স্থান পুর্ব 
রেলপথের একটি শাখাপথের হার! নাগপুর ও কলিকাতার সহিত সংযুক্ত । 
ইহায় অনতিদ্বরে হীরাকুঘে জলবিছ্যুথ-উৎপাদদনকেন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে) চতুর্থ 



২৫৬ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে সম্বলপুর শিল্পে বিশেষ উন্নতিলাভ করিবে বলিম্] আশা 
করা যায়। 

জব্ধলপুর ( ]815918: )__নর্মদার উপত্যকার মুখে অবশ্থিত জব্বলপুর 

মধাপ্রদেশের একটি বৃহৎ রেলওয়ে জংশন ও শিল্প-নগর। এইস্থানের লিমেন্ট, 
কাচ, চুন, পিতল ও কাসার দ্রব্য, বয়নশিল্প, রেলকারখান! ও গোলাবারুদের 
কারখানা প্রসিদ্ধ। এই স্থানে প্রচুর মর্মর প্রস্তর পাওয়া যায়। ইহার অনতিদূরেই 
নর্মদার বিখ্যাত জলপ্রপাত দেখিতে পাওয়া যায়। ভভূপাল (81081) 
মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ও একটি শিল্প-বাণিজ্য-কেন্দ্র। কাটুনী (৪001) 
মধ্যপ্রদেশের অন্ততম উন্নতিশীল শিল্পপ্রধান নগরী । এস্বানে সিমেপ্ট ও 
আযলুমিনিয়ামেব বুহৎ কারখানা রহিয়াছে । মধা-রেলপথ দ্বারা কাটুনী 
জব্বলপুরের সহিত সংযুক্ত । এস্থানের তৈজসপত্র, প্রস্তরদ্রব্য ও কৃষিজ দ্রব্য 

বিশেষ উল্লেখযোগা । ইন্দোর ( [?90£6 )-_ মধ্াপ্রদেশের প্রধান বাণিজা- 
কেন্দ্র। এস্থানে হু কাপড়ের কল, ময়দার কল, পিতল, কাস৷ ও ধাতু-দ্রব্যের 
কারখানা রহিয়াছে । গৌোয়ালিয়র (৮৪110 )-__মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত 
গোয়ালিয়র একটি বিখ্যাত রেলকেন্দ্র। এথানে একটি সিগারেটের কাবখানা 
রহিয়াছে । এস্বানের প্রস্তর শিল্প বিশেষ গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 

অমরাবতী (21018096), আকোলা (45018 ) হয়োটমল (%০০৫- 

181) ও ওয়ার্থা ( ৮৪101,9 )-_ মহারাষ্ট্রের কার্পাস শিল্প ও কার্পাস 
বাণিজ্যের কেন্দ্রসমৃহ। আমেদাবাদ্দ (41777608198 )-_কাম্বে উপসাগর 
হইতে ৮০ কি, মি. অভ্যন্তরে সবরমতী নদীর বাম তীরে পশ্চিম রেলপথের 
উপর অবস্থিত আমেদাবাদ ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম কার্পাস শিল্পাঞ্চল ও 
নবগঠিত গুজরাট রাজ্যের বাজধানী। নাসিক (৪511 )__পশ্চিমঘাট 
পর্বতের সাহুদেশে গোদাবরী নদীর উৎসমুখে অবস্থিত নাসিক একটি স্বাস্থ্যকর 
স্থান ও তীর্ঘক্ষেত্র। তাম।, পিতল ও কাসার দ্রব্যাদি এস্থানে প্রস্তুত হয়। 

পুথ1 0০০০৪) _-পশ্চিমঘাট পর্বতক্রোডে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৬৭ মিঃ উচ্চে 
অবস্থিত পুণ! মারাঠা সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল | হহা প্রুস্ত ও অন্তান্ত নানাবিধ 
শিল্পের বাণিজ্যকেন্ত্র । বেলগাও (91£9০8)-__মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত 
বেলগাঁও কার্পাস ব্যবসায় এবং বস্ত্রশিল্পের জন্ত প্রসিদ্ধ। ম্্রাট (58186)-- 
তান্তী নদীর তীরে অবস্থিত স্থরাট গুজরাটের অন্ততম প্রাচীন বন্দর এবং স্বর্ণ 
ও রৌপান্থক্র নির্মাণের উল্লেখষোগ্য কেন্দ্র । এখানে কয়েকটি কার্পাস 
শিল্পাগারও রহিয়াছে । বর্তমানে এই বন্দরের গুরুত্ব বহুল পরিমাণে হ্রাস 

পাইয়াছে। ব্রোচ (8:০৪০%)--পশ্চিম ভারতের অন্ততম প্রাচীন বন্দর 
ব্রোচ গুজরাটের অন্তর্গত | এই বন্দরের উপকৃল-বাণিজা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
বরোদ। (8৫:০৪)--গুজরাটের অন্তর্গত এবং কান্বে উপসাগরের পুবদিকে 
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অবস্থিত বরোদা কার্পাস শিল্পের অন্ততম প্রধান কেন্ত্র । নাগপুর 
(880:)--কলিকাত1 ও বোম্বাইয়ের মধ্যপথে মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব 
রেলপথের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত নাগপুর প্রাক্তন মধ্যপ্রদেশের রাজধানী এবং 
বর্তমানে নবগঠিত মহারাষ্ট্রের একটি আঞ্চলিক শাসনকেন্দ্র ও বিখ্যাত শিল্প- 

বাণিজ্াযকেন্দ্র। এই স্থান কার্পাস, কাচ ও মুৎশিল্লে বিশেষ উন্নত। এখানে 

একটি বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে । কমলালেবু ও ম্যাঙ্গানিজ এই স্থানের প্রধান 
বপ্তানীব্রব্য। ইহ] একটি বিখাত রেলকেন্দ্র ও বিমানবন্দরও বটে। 

ত্রিচিনপল্লী (10161070129111 বা 01901511519111 বা 50) 

-_দক্ষিণ বেলপথের উপর অবস্থিত ভ্রিচিনপল্লী বা তিরুচিরাপল্লী তামিলনাড়ু 
রাজ্যে একটি বিখ্যাত বেলওয়ে জংশন ও তীর্থস্থান। এ স্থানে কার্পাস 
শিল্প, চুরুটেব কারখানা ও চাউলের ব্যবসায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মাডুরা 
(7150018)-_-তামিলনাড়ু রাজের অন্তর্গত মাছুরা দক্ষিণ ভারতের একটি 

বিখ্যাত তীর্থস্থান ৷ এ স্থানেব কার্পাস ও রেশম দ্রব্য, তামা, কাস ও পিতলের 

দ্রবা বিখাত। মাছুবার মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের কারুকার্য ও সৌন্দ্য বিখ্যাত । 
কোয়েন্ধাটোর (00:77269:5)- তামিলনাড়ুর উন্নতিশীল শিল্পকেন্্র ও 
সমগ্র দক্ষিণ ভারতের সর্ববৃহৎ কার্পাস শিল্পাঞ্চল । এ স্থানে শর্করা শিল্পের 
বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার রহিয়াছে । এই স্থান কার্পাস ও বাদামের একটি 
উল্লেখষোগা ধাণিজ্যকেন্দ্র। পাইকার। জলবিছ্যুতৎ্-উৎ্পাদন-কারখান। হইতে 
প্রচুব জলবিছ্যৎ এই স্থানের শিল্পাগারসমূহে ব্যবহৃত হয়। 

বেজ ওয়াড়া (8০2০৬৪09) _কুষ্ণ নদীর তীরে অবস্থিত বেজওয়াড 
অন্ধবাজোর একটি বৃহৎ রেল জংশন ৩ শিল্পকেন্র | হায়দরাবাদ 

(ছ7506181990)- কৃষ্ণার উপনদ্ী মুছির তীরে অবস্থিত হায়দরাবাদ অন্তর 
রাজোর রাজধানী ও অন্যতম শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহা? স্থল, জল ও বিমান 

পথের কেন্দ্রস্থলও বটে । 

ব্রীনগর (5:05881)_ ঝিলম্ নদীর তীরে উলার হ্রদের নিকট একটি 
মনোরম উপত্যকায় অবঞ্জত শ্রীনগর কাশ্মীরের রাজধানী । এস্বানের 
প্রাকৃতিক দৃশ্তাবলী অতি মনোরম | এইস্থান শাল, কম্বল, টুইভ, রেশম, 
নক্মাদার কাষ্ট দ্রব্য এবং নানাবিধ ফলের বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। 

যোধপুর (]০৫12)- রাজস্থানের অন্তর্গত যোধপুর মরুঅঞ্চলের 
দুর্গনগরী ও বিমান বন্দর"। এই স্থানের প্রস্তর, লবণ, পশম ও কার্পাস শিল্প 
বিশেষ উল্লেখষোগ্য। জয়পুকস (09195:)- রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর 
এ রাজ্যের বৃহত্ম নগর ও শিকল্প-বাণিজাকেজ্জ। এই স্থানের মৃৎশিল্প, 
কারুশিল্প এবং নক্সাদার প্রস্তর ও পিতলের প্রবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

জম্বপুরের অনতিদূরে অভ্রের খনি রহিয়াছে। ্ 
১৭ 
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ব্যাঙ্গালে।র (8978৭10:6)-_-মহীশুর রাজ্যের অন্তর্গত ও দঃ রেলপথের 
উপর অবস্থিত ব্যাঙ্গালোর এ রাজ্যের রাজধানী-ও সবপ্রধান শিল্পকেন্দ্র। 

' এস্থানে বছ কার্পাস, রেশম ও চর্মেরু কারখানা, তৈলের কল, রাসায়নিক শিল্প 
প্রতিষ্ঠান, সাবানের কারখানা, মৃৎশিল্প প্রতিষ্ঠান ও বৈদ্যুতিক বাতি গস্ততের 

কারখান1 রহিয়াছে । এই স্থানে বিমানপোত নির্মাণ শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ 
করিতেছে । এস্বানের কৃষি ও দুগ্ধ সরবরাহের গব্যেণাগার ও বিজ্ঞানপরিষদ 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই অঞ্চলে শিল্প-গ্রতিষ্ঠানসমূহে জলবিদ্যুৎ শক্তি 
ব্যবহৃত হয়। মহীশুর (155০:5)__মহীশূর রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত 
মহীশুর এ রাজ্যের একটি বিখ্যাত শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র। 

ত্রিবাক্জাম (7158:001010)- কেরাল! রাজ্যের রাজধানী ত্রিবাজ্দ্রাম 
এঁ রাজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প-বাণিজ্যকেন্ত্র। এস্বানে নারিকেলের 

দড়ি, পেন্সিল, হাতীর ধ্াতের কাজ, সিমেন্ট প্রভৃতি সংক্রান্ত নানাবিধ শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে । 

প্রশ্নোত্তর 

1, 109906 2 0016 20182 00601616100 01985856801 10169 ৬161) 0010. 

1০9০০ 6%1713155. (বন্দর কাহাকে বলে? দৃষ্টাত্ত উল্লেখ পুরক বন্দরের জেণীবিভাগ 
সাধন কর।) ( পৃঃ ২৩৩-২৩৫ ) 

2.90809 005 059958215 ০0141010109 1০07 076 06৮10108060 0? 09090 56৪ 
09:05. 11103511915 ০ 20961 9/101) 90109016 6%21000195, (১. 0০ :62565 ; 

00. 8.763,765 চা. 963) (সামুদ্রিক বন্দরের গঠন ও উন্নতির অনুকূল অবস্থাগুলি 
দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্বক নির্দেশ কর। ) (পৃঃ ২৩৫-২৩৭ ) 

3০028015110 2100 11105601965 006 800015 15500109101 (0: 0115 £70/01) ৪170. 

06৬69109117506 01 005 2100 ০0101061012] ০€106165 ০0৫01) ৮/01]10« (0১, 0. 67) 

(নগর ও বাণিজ্যকেন্স হুষ্টির কারণনমূহ দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্বক নির্েশে কর 1) (পৃঃ ২৩৭-২৩৮) 
4. 20০০0106101 079 ০011100610181 11010108109 01 0116 (0110%11)8 :--9১115$, 

31150806। 2)0162105 ৮০: 9210, 30610095 4১1163, 11010616815 ৬211000৬67১ 6৬ 

০11, 90991020, 36৮ 01162103, 7:03 4৯00165, ৬569(610, 990 118100150০0, 

[1৬610001, 0193£0/, 08101 17821205016, 7২০৫০028105 4৯)5910১ 51518101, 

11815911169, 17155065, 91082100165 150080108, 91081181091, ও 01001)81779, €001017)00, 

/৯0610১ 0015280, 4১163900119, 15210100505 21০-৫৩-206105 01877765006, 

1161000175১ 90061217010 60175 4১061066105 1101070759১ 096588১101০, 

(নিয়লিখিত স্থানসমূহ কি, কোথায় এবং কি অন্য বিখ্যাত ?-_সিডনী, ব্রিসবেন, ডারবান, পোর্ট 
সৈয়দ, বুয়েনশ আযাদ মণ্টিিল, ভ্যানকুভার, নিউইয়র্ক, বোস্টন, নিউ অরলিয়', লন এঞ্লেলস, 
সীট্ল, স্কান ফ্রাঙ্গিসকো, লিভারপুল, গ্লাসগো, কাডিফ, হামবুর্গ, রটারডাম, আন্তোয়া্প, 
জিত্রাণ্টার, মার্শাই, জরিয়েস্তি, সিঙ্গাপুর, হংকং, সাংহাই, ইয়়োকো হামা, কলম্বো, এডেন, শিকাগো, 
আলেকজান্র্রিয়া, লেনিরগ্রাদ, রারোগ্ধজেনেরো। জোহানেসৰার্গ, মেলবোন, সাদাম্পটন, 
জ্যাবারডিন, মোন্বাসা, ওডেসা, টোকিও ।) (57.5, 54» 56, 615 1635 65) (পৃঃ ২৮২৪৭) 
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5. 00770816210 00700580006 6250 ০0886 01 110018 99101) 1116 ৮65 ০085৫ 

1) 16506506012 (2) 90168৮81151 107 109020108 00:05 810 19100015 817 

(০9) 12001001010 800%16169 1 006 008518] 01811)5. ((ক) বন্দর ও পোতাশ্রয় নিশনীণ 

এৰং (খ) অর্থনৈতিক সঙ্গতির দিক দিয়! ভারতের পূর্ব উপকূলের সহিত পশ্চিম উপকূলের 
তুলনামূলক আলোচনা কর।] | (পৃঃ ২৪৭-২৪৮১৬৭-৬২ ) 

6, 101501106 0196 0017061121)0 8100 01051790026 01 080০ ০0৫ 002 10110116 

00105: 1217012, 730100099, 0001)10, 118019759 ৬1515211180 98(1811811) 08100009. 

(9. 0..61, 163, 164১166) [0. 8,161, 164,165, 66) (নিয়লিখিত বন্দরসমূহের 

পশ্চাত্ভুমি ও বাণিজোর প্রকৃতি বর্ণনা কর :_-কাগুলা, বোম্বাই, কোচিন, মান্জাজ, 
বিশাখাপত্তনষ্, ও কলিকাতা )। (পৃঃ ২৪৮-২৫১) 

7.8০০9০176 10] 00০ ০0101061019 1 1100091051)06 01072 10110%7112 : 

4১101105917 30018001090 00080018911) 51001251061), 4১118801054 £19) 

711028080, 15217009015 1901000৬, 4১119109085 90151011087, 10911019108891, 

[301810, 911101)11, 191111000108) 96181010015 48881050], 01710081917190১ 08101109101, 

[0101082110১ 1012001, 13100081065%/81 73170091১ 1100016, 4১107760809, 18101, 

[1700101, 00110090016, 779৫6180920, 91109891 739108810109 70110100101, 

[,00101908, 09101, 0109198001-8818001, (নিয়লিখিত স্থানসমূহ কি, কোথায় এবং 

কি জন্য বিখ্যাত ?-_অম্বতমর, জলঙ্ধর, চ্তীগড়, সিমলা, দিলী, আলীগড়, আগ্রা, ফিরেজোবাদ, 
কানপুর, লক্ষ, এলাহাবাদ, গোরক্ষপুর, ডালমিয়ানগর, ৰোকারো, সিষ্ত্ী, কাঙিস্পঙ, প্ররামপুর, 
আসানসৌল, চিত্তরঞ্জন, গৌহা'টা, ডিক্রগড়, ডিগবয়, ভূবেনশ্বর, ভৃপাল. ইন্দোর, আমেদাবাদ, 
নাগপুর, তিরচি, কোঃয়ন্বাটোর, হায়দরাবাদ, শ্রীনগর, ব্যাঙ্গালোর, জিবাক্রম, লুধিয়ানা, রাচী, 
খড়গপুর, বারাউনি |) (7, 00. 62, 635,165, 66, 67 ; 0. ৮61, 63, 65১66; 

[7, 5,165.) (পৃ5২৫১-২৫৮) 
8, /৯০০০019% (01 1116 10000118100 ০01 076 10110%105 £ 81011901) 13101191, 

71000991১91 010, 79001156000 1001291001, 4১101016550 17117910905 বব ৩097198৭71 
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চ্ভুর্থ এও 

গৌণ উৎপাদন 

ব্রয়োঙ্গশ অধ্যায় 

যন্ত্র শিল্প 
€( 74091706906010117 [17018900199 )" 

অর্থনৈতিক ভূগোল অগ্রশীলনের চাবিটি ক্ষেত্রের মধ্যে প্রাথমিক উৎপাদন 
ও পরিবহন ব্যবস্থার পরেই গৌণ-উৎপাদন বা! শ্রমশিল্পের স্থান। কারণ 
প্রাথমিক উৎপাদন দ্বারা আহত দ্রব্যসামগ্রী ভোগকেন্দ্রে পরিবাহিত হহবার 

পরও বহুক্ষেত্রে রূপান্তরিত না হইলে ভোগ কর] সম্ভব হইয়া উঠে না। উদ্দাহরণ 
স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে প্রাথমিক ভাবে উত্পাদিত ধান চাউলে, কার্পাস 
বস্ত্রের লৌহ আকবিক ইম্পাতে রূপান্তরিত না হইলে উহ1 মান্গুষের 
ব্যবহারোপযোগী হয় না। প্রাথমিক উৎপাদন দ্বার আহত ব্রব্যার্দির এই 

রূপান্তরীকরণকে গৌণ উৎপাদন (56০01905815 01090001017) বা শ্রমশিল্প 

বলা হয়। অর্থনীতির ভাষায় গৌণ উৎপাদনের দ্বারা প্রাথমিকভাবে 
উত্পাদিত দ্রব্যসামগ্রীর আকারগত উপযোগের (8০70 ৪01165) স্থষ্টি করা 
হ্য় 
৬্মশিল্পের একদেশীভবন (1,00811581101) 0£ 11016190169 )-- 

সাধারণতঃ এক-এক প্রকারের শ্রমশিল্প এক-এক প্রকার অনুকুল অবস্থার 
সমাবেশে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গড়িয়া উঠে। ইহাকেই বলে শ্রমশিল্পের 
“একদেশীভবন' 1 কলিকাতার আশেপাশে ভাগীবথীতাীরের পাট-কলগুলি 
এই ব্যাপারের একটি চমতকার নিদর্শন । বোস্বাই-এর কার্পাস বমুন, উঃ 

প্রদেশের শর্করা শিল্প, কলিকাতার কলেজ স্বীট অঞ্চলে পুস্তক-ব্যবসায়ের 
কেন্দ্রীভবনও ইহার বিভিন্ন নিদর্শন। 

একদেশীভবনের কারণ ( 080523 ০0£ 10081198610 )--- 

(ক) ভৌগোলিক কারণ : (১) জলবায়ু শিল্পের একদেশত নির্ণয়ে 
ইহার প্রভাব অসামান্ত। ভিন্ন ভিন্ন শিল্প গঠনে বিভিন্ন প্রকারের জলবায়ুর 
প্রয়োজন। সেই কারণে আর্দ্র জলবামুযুক্ত ল্যাঙ্কাশায়ারে কার্পাসশিল্প ; শুফ 
জলবাযুযুক্ত ইয়র্কশায়ারে পশমশিল্প, বুদদাপেস্ট এবং করাচীতে ময়দা শিল্প এবং 



যস্ত্রশিল্প-শ্রমশিল্পের একদেশীভবন ২৬১ 

ভূমধ্যসাগরীয়.জলবামুযুক্ত লসু এঞেল্স-এর হলিউডে চলচ্চিত্রশিল্প একদেশীভূত 

হইয়াছে । জলবায়ু আবার শিল্পপ্রব্যের চাহিদ, কাচামালের উৎপাদন, শ্রমিকের 
সববরাহ ও তাহাদের কর্মনৈপুণ্য, পরিবহন ব্যবস্থা, শিল্পাগারের আয়ত্ 
প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া পরোক্ষভাবেও শিল্পসংগঠনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া 
থাকে । 

(২) কীঞামালের নিকটবতিতা_-কাচামালকে রূপান্তরিত করাই হইল 
শরমশিল্পের প্রধান কার্ধ। কাজেই যে সমস্ত অঞ্চলে প্রয়োজনীয় কাচামাল 

অপর্যাপ্ত সেই সমস্ত অঞ্চলে এ সমস্ত কাচামালকে ভিত্তি করিয়! নানাবিধ 
শিল্প প্রতিষ্ঠান গডিয়া উঠাই ম্বাভাবিক | তবে শিল্পজাত দ্রব্যে 
পবিবন্তিত হইলে যে সমন্ত কাচামাল হীনভাব (৮8০181-195105 1৪ 
109615919 ) হইয়] পড়ে ( যেমন ধাতুত্রব্য, ইক্ষু ইত্যাদি) সেইরূপ কীাচামাল- 
সংক্রান্ত শিল্পসমূহ কাচামালেব উতৎপার্দন-কেন্্র হইতে অধিক দুরে প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে ন1( যেরূপ টাট।নগবেব লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, উঃ প্রদেশের 
শর্করা শিল্প প্রভৃতি ), কারণ সে সব স্থলে কাচামালের পবিবহন ব্যয় অত্যধিক 

হইয়া পড়ে। অপর পক্ষে শিল্পজাত দ্রব্যে পরিবতিত হইলে যে সমন্ত 
কাচামাল ভীনভার হয় না (0025 19৬7 1786611915 ) সেই সমস্ত কাচামাল- 

ক্রান্ত শিল্প (যেরূপ বয়নশিল্লে ব্যবন্ৃত কার্পাস, বেশম, পাট প্রসৃতি ) 
কাচামালের উতৎ্পাদনকেন্দ্র হইতে বহু দৃবেও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে (যেরূপ 
গ্রেট ব্রিটেন ও জাপানের বয়ন শিল্প )। আবার শিল্পকাধে ব্যবহৃত কাচামাল- 
সমূহ গুরুভার ও স্বল্পমূল্যবিশিষ্ট ( যেরূপ কাষ্ঠ ) অথবা ভরত পচনমীল ( যেরূপ 
দুগ্ধ) হইলে এঁ সমন্ত কাচামাল-সংক্রাস্ত শিল্প (যেরূপ কাষ্ঠমও্, মাখন, পনীর 
প্রভৃতি ) কাচামালের উত্পাদন ক্ষেত্র হইতে বহু দূরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে 
না। (৩) শক্তি জম্পদ্দের নিকটবতিতা-_শিল্প যেখানে ইন্ধনশক্তি 
হিসাবে 'কয়লার উপর নির্ভরশীল সেখানে কয়লাক্ষেত্রের নিকটেই শিলের 
একদেশত] ঘটিবার সম্ভাবনা অধিক। কোন কোন শিল্পে নিযুক্ত দুই চারিটি 
কাচামাল ব্যতীত অধিকংশ কাচামালই কয়লা অপেক্ষা লঘুভার | এজন 
কাচামালের উৎপাদন কেন্দ্রে কয়লা পরিবহনের ব্যয় অপেক্ষা কয়ল। খনি 
অঞ্চলে কীচামাল পরিবহনের ব্যয় অল্প। এই কারণে পৃথিবীর, বিশেষত: 
ইউরোপের, অধিকাংশ কয়লাখনি অঞ্চলেই শিল্প একদেশত] লাভ করিয়াছে। 
আবার কয়েকটি শিল্পে (যেরূপ লৌহ ও ইম্পাত, কাচশিল্প, মৃৎশিল্প, বয়ন শিল্প, 
আলকাতগ্াজাত রালায়নিক শিল্প গ্রভৃতি ) কয়লার ব্যবহার অপরিহাধ। 
সেজগ্ত ষেসব অঞ্চলে ক্ষয়লার খনি আছে পৃথিবীর সব দেশেই সেই সমস্ত 
অঞ্চলেই এই লমন্ত শিল্পের পত্তন হইয়াছে । তবে বর্তমানকালে শিল্পানংগঠনে 
খনিজ তৈল ও জলবিদ্যুৎ শক্তিত্র ব্যাপক ব্যবহারের ফলে শিল্পসমূহের বিকেন্ত্রী- 



২৬২ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

ভৰনের সম্ভাবনা! উপস্থিত হইয়াছে এবং শিল্পকেন্দের অবস্থান নিয়ে শক্তি 

সম্পদের অবস্থানেব প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। 

(খ) অর্থনৈতিক কারণ £ (১) বিক্রয়কেজ্দ্ের নিকটবন্তিতা__ 
উৎ্পন্ন দভ্রব্যেব উপযুক্ত বাজাব বা চাহিদ। পাওয়া যায় বলিয়! বৃহৎ শহবের 
নিকটবতাঁ অঞ্চলেই সাধারণতঃ শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ একদেশীভূত হয়। দৃষ্টাস্ব- 
স্বরূপ কলিকাতাব পাটশিল্প ও বোম্বাই-এৰ কার্পাসশিল্লেব উল্লেখ কবা যাইতে 
পারে । তবে পৃথিবীব পবিবহন ব্যবস্থার উম্নতিব ফলে বর্তমানে শিল্পজাত 
দ্রব্যে বাজাব ৰপিতে কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ বাঁজারকেই বুঝায় না, দেশ- 
দেশান্তরেব বাজাবকেও বুঝাইয়া থাকে । (২) শ্রমিক সরবরাহের 
নিকটৰস্তিতা--ঘনবসতিপুর্ণ অঞ্চলে শ্রমিকের অভাব হয় না বলিয়া শিল্পাসমূহ 
প্রসাব লাভ কবিতে পারে । আবাব শ্রমিকের নিপুণতাব জন্যও বিশেষ বিশেষ 
অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ শিল্প গড়িয়া উঠে, যেরূপ, জার্মানীর রাপায়নিক 
শিল্প। (৩) মুলধনের প্রীচুর্ধ-_আধুনিক শিল্পগঠনে মৃূলধনেব প্রভাব 
অসামান্য । তবে কাচামাল, শক্তিসম্পদ, শ্রমিক সববধাহ প্রভৃতিব তুলনায় 
মূলধনেব গতিশীলতা অধিক বলিয়া শিল্পকেন্দ্রের অবস্থান নির্ণয়ে মূলধনের 
বিশেষ কোন প্রতাক্ষ প্রভাব নাই । তবে সাধারণতঃ শহবগুলিতে মূলধন- 
সবববাহকাবী ব্যাংক, ইনসিওরেন্স কোম্পানী বা ধনী লোকেব প্রাচুষ থাকায় 
এই সমন্ত স্থানেই বৃহৎ বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ একদেশীভূত হয় | (৪) 
পরিবহনের স্তবব্যবস্থ1__কাচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী-বপ্তাশীব 

হবিধাব জন্য উপযুক্ত যানবাহন-ব্যবস্থাযুক্ত অঞ্চলসমূহেই সাধাবণতঃ শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানসমূহ এক দেশীভূত হইয়া! থাকে । 

(গ) এঁতিছাসিক ও রাজনৈতিক কারণ ঃ সরকারের সহায়ত 
__দেশীয় সরকারেব সাহাধ্য ও উৎসাহের ফলেও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকাব 
শিল্পগ্রতিষ্ঠান একদেশীভূত হইয়া থাকে । কাশ্মীবের শালবয়ন শিল্প ও ঢাকার 
মস্লিন শিল্প এইরূপ একদেশীভবনের উল্লেখযোগা দৃরীস্ত | 

(ঘ) শিল্পের একদেশতা- শিল্পের একদেশতাই পরবত্র্থ কালে আরও 
অধিক একদেশতার কাবণ হইয়া থাকে । উদ্বাহবণ ম্বরূপ বল যাইতে পাবে 
যে কলিকাতায় নৃতন পুস্তকের দোকান স্থাপন করিতে হইলে পুম্তকব্যবসায়ী 
কলেজ স্কোয়াবের সন্গিকটেই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চেষ্টা করে। 

উপরোক্ত অঙ্থকৃল অবস্থাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক অবস্থার 
সমন্বয়েব ফলে সর্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা যে স্থানে পাওয় যু সেই স্থানেই 
সাধারণতঃ শিল্পের একদেশীভবন হইয়া থাকে । পশ্চিম বজের পাটশিলের জন্য 

শ্রমিক বিহার ও উড়িস্তা হইতে আনীত হয় সভ্য, কিন্ত কাচামাল, যানবাহন, 
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মূলধন প্রভৃতি "বিষয়ে অনেক স্থবিধা থাঞ্চায় এই শিল্প কলিকাতার উপকণ্ঠেই 
গডিয়া উঠিয়াছে |, 

“কায়কটি উালখাযাগ্য শিল্প 
(80700 11011)076910৮ [1)0557195 ) 

(লীভু ও ইস্পাত শিল্প (1700 ৪70 996] [7.0708677 ) 
পৃথিবীর বিভিন্ন অমশিল্পেব মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পই সমধিক গুরুত্ব- 

পুর্ণ। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত অধিকাংশ কাচামালই শিল্পদ্রব্য 
পরিণত হইলে হীনভার হইয়া পড়ে বলিয়া কাচামালের (কয়লা ও কোক, 
লৌহ আকবিক, চুনাপাথব ও ভলোমাইট, ম্যাঙ্গানীজ ও অন্থান্ত লৌহ সংকর 
ধাতব খনিজ) নিকটেই এই শিল্প গড়িয়া উঠে। 

লৌহ আকরিক হইতে ইস্পাত উৎপাদন (7:99০6০ 
0£ 56261 £:010 1607. 0: )- প্রথমে আক্কবিক লৌহ, কোক কয়ল1 ও 
চুনাপাথব একত্রে বাতচুল্লীতে (0185 [118০6 ) ঢালিয় দিয়! গালান হয়, 

এবং গলিত লৌহকে ঠ্াাচে ঢালিয়া লৌহ পিও (1 101) গ্রস্তত কর 
ভয। এই লৌহ পিগুকে পুনবাষ গালাইয়। অঙ্গার প্রভৃতি খাদের 
পরিমাণ হ্রাস করাইলে নমনীয় পিষ্ট লৌহ (৮1100811100 ) 
পাওয়া যায়। পিষ্ট লৌহেব সহিত সামান্য অঙ্গাবচূর্ণ ও ম্যাঙ্গানীজ 
মিশ্রিত কবিয়া অথব1 সরাসবি লৌহ পিণ্ডেব সহিত ম্যাঙ্গানীজ মিশ্রিত 
কবিয়া ইস্পাত (56961) প্রস্তত কর! হয়। সম্প্রতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
বৈদযাতিক চুল্লীতে (6160010 01020০ ) ইম্পাত উৎপাদিত হইতেছে। 

বৈদ্যুতিক চুল্লীতে উৎপাদিত ইস্পাত অতিশয় স্থলভ হইয়া! থাকে । 
আঞ্চলিক বণ্টন (7২০81078] 015619609 )--মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্র 

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। যুক্তবাজ্য, 
জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিস্তাম প্রভৃতি দেশেও এই শিল্পের প্রসার ব্যাপক। 

(ক) যুক্তরাষ্ট্র--বিগত অর্ধশতাবী যাবৎ যুক্তরাষ্ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে 
পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ ও ইম্পাত 
শিল্পেব এতাদৃশ উন্নতিব কারণ হইল উৎকষ্ট শ্রেণীব কয়লা ও লৌহ 
আকরিকেব প্রাচুরধ ও উহাদের পাশাপাশি অবস্থান, দক্ষ শ্রমিকের গর চূরধ, 
লৌহজাত ত্রব্যের প্রচুর স্থানীয় চাহিদা, জলবিদ্যুৎশক্কির প্রাচুর্য, পর্যাপ্ত 
মূলধনের সরবরাহ, পরিবহনের স্থযোগ স্থুবিধা, দৈহিক শ্রমের অন্কৃল 
জলবায়ু ও স্থিতিশীল শাসনযন্ত্র। 

যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ ও ইন্পাত শিল্প মূলতঃ উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে একদেশভৃত 



২৬৪ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

হইয়াছে। তবে এ অঞ্চল ব্যতীতও দক্ষিণ আপালাচিয়ান এবং 
পশ্চিমাঞ্চলেও এই শিল্পের সামান্য প্রসার পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। 

উত্তর-পুর্বাঞ্চল বলিতে উত্তরে মেইন এবং মেরীল্যাণ্ড প্রদেশ হইতে 
'আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে মিসিসিপি নদী এবং দক্ষিণে ওহিও ও পটোম্যাক 
নদীর উত্তরাংশ পর্যস্ত বিস্তৃত অঞ্চলটিকেই বুঝাইয়া থাকে । এই বিস্তৃত 
অঞ্চলের তিনটি স্থানে লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের প্রসার বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
(১) ভ্রু অঞ্চল-ন্পিরিয়র হুদ সন্নিহিত ডুলুথ, মিচিগান হুদ সন্গিহিত, 
ক্যালুমেট, ইরি হুদ সঙ্গিহিত ডেট্রয়েট, ক্লীভল্যাণ্ড ও বাফেলে। প্রভৃতি 
বিখ্যাত লৌহ ও ইম্পাত কেন্দ্রসমূহ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলের 
লৌহ ও ইস্পাত কেন্ত্রগুলি আপালাচিয়ান কয়লাখনি- অঞ্চল হইতে কয়লা 
ও মেসাবী, ভারমিলিয়ন, গোগেবিক, কুইন] এবং মার্কেট লৌহখনি অঞ্চল 

হইতে লৌহ আকরিক ব্যবহার করে। এই অতি বিস্তৃত হুদ অঞ্চলটির 
মধ্যে শিকাগো, ইগ্ডিয়ানা পোতাশ্রয়, গ্যারী ও জোলিয়েট লইয়া 
গঠিত অঞ্চলটিতেই সমগ্র ত্র্দ অঞ্চলে উৎপাদিত লৌহ ও ইস্পাতের 
৫*% এবং যুক্তরাষ্ট্রের মোট উৎপাদনের ১৬% উত্পাদিত হইয়া থাকে । (২) 
উত্তর আপালাচিয়ান অঞ্চল- পশ্চিম পেনসিলভ্যানিয়া হইতে পুর্ব ওহিও 
পধস্ত বিস্তৃত এই অঞ্চল লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। পিটস্বার্ 
এই অঞ্চলের মধ্যমণি। এ স্থানের লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের কেন্দ্রগুলি 
উত্তর আপালাচিয়ান কয়লাখনিসমূত হইতে পর্যাপ্ত কোক কয়লার এবং 
সুপিরিয়র হুদ অঞ্চল হইতে হুদ ও রেলপথে অল্প-ব্যয়ে লৌহ 
আকরিকের সরবরাহ পায়। ইফ্ংস্টাউনেও প্রচুর লৌহ ও ইম্পাত উৎপাদিত 
হয়। (৩) মধ্য আটলান্টিক অঞ্চল- যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টিক উপকূল 
সন্নিহিত মধ্যবত্তা রাষ্ট্রসমৃহ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার 
করে। তবে পুর্ব পেনসিলভ্যানিয়া৷ ও মেরীল্যাণ্ড সন্নিহিত স্থানসমূহই 
এই সমগ্র অঞ্চলটির মধ্যমণি। চিলি, কিউবা প্রভৃতি দেশ হইতে 
আকরিক লৌহ আমদানীর হ্থবিধা, উপকুলাঞ্চুলে অবস্থানহেতু উৎপন্ন- 
দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানীর ন্ুবিধা, সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্রের নিকটবতিতা, 
পর্যাপ্ত জল ও শ্রমিকের সরবরাহ প্রভৃতি কারণে মধ্যে আটলাটিক 
অঞ্চলে লৌহ ও ইম্পাত শিল্প একদেশীভূত হইয়াছে । এই অঞ্চল হইতে 
প্রচুর লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইয়া যায়। 

দক্ষিণ আপালচিয়ান অঞ্চলের অন্তর্গত আলাবাম! রাজ্যের 
বার্মিংহাম বিখ্যাত লৌহ ও ইল্পাত কেন্দ্র। কয়রা, লৌহ আকরিক, 
এবং চুনাপাথর ও ভোলোমাইট*এর পাশাপাশি অবস্থান, যানবাহনের 
সুব্যবস্থা, সলভ, শ্রমিকের সরবরাহ প্রভৃতি কারণে এই অঞ্চলে লৌহ ও 
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ইস্পাত শিল্প একদেশীভূত হইয়াছে । এই অঞ্চলে উৎপাদিত ঢালাই 
লৌহ উত্তরাঞ্চলের শিল্পসমূহে গ্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইয়া যায়। 

যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের অন্তর্গত ডেনভার, পুয়েরো, স্তানফ্রান্সিসকো।, 
লস্ এঞ্েল্স্ এবং পাগেষ্ট সাউণ্ডে সম্প্রতি লৌহ ও ইস্পাত শিল্প 
গড়িয়া উঠিয়াছে। এতদঞ্চলের শিল্পকেন্দ্রসমূহ স্থানীয় আকরিক ও কয়লার 
সাহাধ্যেই উৎপাদন কায চালাইয়া থাকে এবং কেবলমাজ স্থানীয় চাহিদা 
মিটাইবার প্রয়াস পায়। আকরিক, মূলধন ও শ্রমিকের হ্বল্পতাই এতদঞ্চলে 
এই শিল্পটির প্রসাবের অন্তরায় স্বরূপ । 

উতৎপাদনবৈশিষ্ট্য যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য 
বিষয়। ওয়ারসেস্টার, ফিলাভেলকিয়! প্রভৃতি বয়নকেক্দ্রসমূহে বয়ন যন্ত্রপাতি; 
নিউইয়র্ক, পিটুসবার্গ এবং ভার্টফোর্ডে বৈছ্যতিক যন্ত্রপাতি ; শিকাগো ও 
মিলওয়াকীতে কৃষি-যন্ত্রপাতি ; ফিলাডেলফিয়1, শিকাগো, পিট্টস্বার্গ ও সেণ্ট 
লুই অঞ্চলে রেলগাড়ী; মিচিগান (ডেট্রয়েট, ওহিও, ইত্ডিয়ান?, উইস্কনসিন 

এবং ইলিনয় অঞ্চলে মোটর গাড়ী এবং বাল্টিমৌর, ওহিও, গেনসিল্ভ্যানিয়।, 
নিউ ইয়র্ক, নিউ জানি, ভাঙ্জিনিয়া, ওকল্যাণ্ড, সীটুল প্রভৃতি অঞ্চলে 
জাহাজ গস্তত হয়। বর্তমানে লৌহজাত দ্রব্যের উত্পাদন ও সরবরাহে 
যুক্তরাষ্্ পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। 

ইউরোপ--ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্গত বু দেশেই লৌহ ও 
ইস্পাত দ্রব্য উৎপাদিত হইলেও কেবলমাব্রঃদুইটি অঞ্চলেই ইহার উৎপাদন 
সমধিক উল্লেখযোগ্য | ইহাদের মধ্যে একটি হইল গ্রেট ব্রিটেন এবং 
অপরটি হইল ফ্রাঙ্মের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়।! বেলজিয়াম 
ও লুক্নেমবুর্গের মধ্য দিয়া পশ্চিম জার্মানীর রূঢ় অববাহিক1 পধস্ত প্রসারিত 
ত্রিভূজাকৃতি শিল্পবলয়টি। 

গ্রেট ভ্রিটেন লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে পৃথিবীতে বর্তমানে পঞ্চম স্থান অধি- 
কার করে। গ্রেট ব্রিটেনের অনেক কয়লাখনি অঞ্চলের নিকটেই লৌহ আকরিক 
থাকাতে এ সমন্ত অঞ্চভ্তে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ক্রুত প্রসার লাভ করিয়াছে। 
প্রধানতঃ নিয্ললিখিত অঞ্চলসমূহে এই শিল্পের গুসার বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
(১) ক্ষটল্যাণড অঞ্চল-_সমুদ্রসান্নিধ্য এবং লৌহ আকরিক ও কয়লার 
পাশাপাশি অবস্থানহেতু এই অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প একদেশীডূত 
হইয়াছে । গ্লাসগে৷ ও কোটক্রীজ অঞ্চলে ঢালাই লৌহ এবং মাদারওয়েল, 
উইসেও, নাসগো ও কোটন্রীজ অঞ্চলে ইম্পাত গ্রন্তত হইতেছে । (২) স্টী- 
নদীর মোহানা অঞ্চজা-_প্লীভল্যাণ্ড পরতাঞ্চলে লৌহ আকরিকের উৎপাদন, 
দক্ষিণ-পশ্চিম ডারহাম অঞ্চল হইতে উৎকষ্ট শ্রেণীর গরচুর কয়লা ও উইয়ারডেল 
অঞ্চল হইতে চুনাপাথরের সরবরাহ, লমু্জসাক্ষিধ্যে অবন্থানছেতু আমদানী- 
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রপ্তানীর স্থবিধ। প্রভৃতি নানা কাবণে লৌহ ও ইম্পাত শিল্প এই অঞ্চলে 
একদেশীভূত হইয়াছে । গ্রেট ত্রিটেনেব সমগ্র লৌহ ও ইম্পাত উৎপাদনের 
প্র্যয় এক-পঞ্চমাংশ লৌহ ও ইম্পাত এই অঞ্চলেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
কনমেট ও পশ্চিম হার্টলপুল এই অঞ্চলের প্রধান লৌহ ও ইস্পাত কেন্ত্র। 
(৩) পশ্চিম উপকুলাঞ্চল-_গ্রচুখ হেমাটাইট লৌহ আকবিক ও পাপ্ত 
চুনাপাথরেব সরবরাহ, ডারহাম কয়লাখনি অঞ্চলের নিকটবতিতা, সমুদ্র- 
সান্গিধ্যহেত আমদানী ও বপ্তানীব স্বিধ] গ্রভৃতি অবস্থা এই অঞ্চলে লৌ5 ও 
ইস্পাত শিল্পে একাদশীভবনের সহায়তা কবে। এই অঞ্চলে উত্পাদিত 

অধিকাংশ ঢালাহ লৌহ শেফিল্ড, বেলফ'স্ট, দক্ষিণ ওফকেল্স, স্কটল্যাণ্ড এবং 
পৃথিবীব অন্যান্য দেশে ৪ বপ্লানী হহয়া যায়। (৪) দক্ষিণ ওয়েলস অঞ্চল 
_-লান্লে, সোয়ানী, ব্রিটনফেরী, পের্ট ট্যাললবট, কাডিফ প্রভৃতি দক্ষিণ 
ওয়েলস্ এব প্রধান প্রধান লৌহ ও ইম্পাত কেন্ত্র। যানবাহনের অধিকতব 
স্থষোগ ও বাং ঢালাই শিল্পে স্বিধাব জন্য দক্ষিণ ওয়েল্স-এব লৌহ ও 
ইম্পাত শিল্প পুর্ব উপকূল অপেক্ষা পশ্চিম উপকৃূলেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে। (৫) লিনকন্শায়ার অঞ্চল-ফ্রভিংহাম এবং স্কানথোপ 
অঞ্চলে লৌহ আকবিকেব উৎপাদন, ইয়র্কশীয়ার কয়লা খনি অঞ্চলেব নৈকটয, 
আমদাশী-রপ্তানীব সুবিধা প্রভৃতি কাবণে এই অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প 
একদেশীভৃত হইয়াছে । (৬) অন্যান্য অঞ্চল-_-গ্রেট ব্রিটেনে ইত স্ততঃ 

বিক্ষিপ্ত অন্যান্ বহু স্থানেও লৌহ ও ইন্পাত উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহাদে 
মধ্যে দক্ষিণ ও পশ্চিম হয়র্কশায়ার এবং ভাধিশায়াৰ অঞ্চলে কাচা লোহা, দক্ষিণ 
লাঙ্কাশায়ার এবং উত্তব ওয়েল্্স্ অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত, নর্দাম্পটনশায়ার ও 
লিস্টারশায়াব অঞ্চলে কাচা লোহা এবং শেফিল্ড অঞ্চলে অতি উচ্চশ্রেণীর 
ইস্পাত দ্রব্য প্রস্তত হর়। 

গ্রেট ব্রিটেনেৰ লৌহ ও হম্পাত শিল্পে যে পবিমাণ লৌহ আকবিক 
ব্যবহ্ৃত হয় তাহাব প্রায় *৫ ভাগই বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেনে উৎপাদিত 

হইয়া থাকে । গ্রেট ব্রিটেন সাধারণতঃ উচ্চ শ্রেণীব &লীহ আকরিক স্পেন, 
নরওয়ে, ম্রইডেন প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আমদানী করিয়া থাকে । মধ্যাঞ্চলের 
লৌহ ও ইম্পাতেব কারখানাসমূহ বর্তমানে ইস্পাত দ্রব্যের উত্পাদনে 
বৈশিষ্ট্য অর্জন করিবার চেষ্ট/ করিতেছে । বািংহাম--নল, পিন, ছিপ এবং 

মোটর গাভী নির্মাণে, শেফিল্ড--ছুরি, কাচি ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে, বোল্টন, 
ওল্ডহাম এবং কেইলি-_মাকু এবং বয়নয্্র নির্সাণে ১ উস্ট লে, ডনকাস্টার, 

ভাবি, অসওয়েত্্ি এবং গ্লাসগো--রেলগাডী নির্মাণ ও মেরামতি কার্ষে বিশেষ 
দক্ষত1 অর্জন করিয়াছে । 

(গ) মহাদেশীয় ইউরোপের (00767565691 ঢ01০০) অন্তর্গত 
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উত্তর ফ্রান্স, বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ ও জার্মানীর কঢ় অববাহিকা লইয়া! গঠিত 
ত্রিভূজারুতি শিল্পবলয়টি গত অধ শতাবী যাবৎ লৌহ ও ইম্পাঁত শিল্পে বিশেষ 

সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে । লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সংগঠনে এই অঞ্চলটির 
কয়েকটি স্বাভাবিক ন্ুবিপা" রহিযকাছে। প্রথমন্তঃ১ লোরেনের সমৃদ্ধ 

লৌহক্ষেত্রটি এই শিল্পবলয়টির মধাভাগে অবস্থিত। দ্বিতীয়তঃ, এই শিল্প- 
বলয়টির অন্তগত প্রতিটি ইম্পাত কেন্দ্র এক বা একাধিক কয়লাক্ষেত্রকে ভিত্তি 
করিয়াই গড়িয়া উগঠিয়াছে। আবার বিদেশ হইতে কয়লা ও কোক 
আমদানীর স্থবিধাও রহিয়াছে প্রচুর। তৃতীয়তঃ, এতদঞ্চলের ইস্পাত- 
কেন্দ্রসমূহ অন্তর্দেশীয় জলগথ ও রেলপথে একদিকে কয়লা ও লৌহ ক্ষেত্র- 
সমৃতের সহিত এবং অন্ত দিকে সামুদ্রিক বন্দক্সমূতের সহিত সংযুক্ত 
রহিয়াছে । চতুর্থতঃ, এই 
ত্রিহজারূতি শিল্পাঞ্চলটি 

ইউরোপীয় প্রধান শিল্প- 
বলয়টির কেন্্রস্থলে অবস্থিত 

হওয়ায় এতদঞ্চলে উৎপাদিত 
ইস্পাত দ্রব্যের চাহিদাও 
ব্যাপক । 

জামানীর লৌহ ও 
ইস্পাত শিল্প প্রধানতঃ বঢ় 

অববাহিকা অঞ্চলেই 

সীমাবদ্ধ এসেন হইল 
এই অঞ্চলের মধ্যমণি । 

ফ্রান্সের অধিকাংশ লৌহ 
ও ইম্পাত কেন্্রসমূহ কয়ল৷ 

ও আকরিক ক্ষেত্রের 
নিকটেই অবস্থিত। লেক্ীরে- ৫৪ নং চিন্ত্র--মহাদেশীয় ইউরোপের ইস্পাত 

নের নান্সি, নর্মাপ্ডির কায়েন, উৎপাঁদন-কেন্দ্রসমূহ 
মধ্যবর্তী অধিত্যকার স্্যাতেতিএ এবং উত্তর-পূর্ের কয়লাখনি সন্গিহিত 
ভ্যালেসিএ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ক্লারমফের। ও প্যারী অঞ্চলে গাড়ী নির্মাণ 
শিল্প বিশেষ উল্লেখষোগা । বেলজিয়ামের লৌহ আকরিক ও কয়লার 
সংস্থান অতি সামান্য । লীজ এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ ইম্পাত কেন্ত্র। কয়লা ও 
লৌহ আকরিকের সান্িধ্যহেতু লুকসেমবুর্গে ইস্পাত শিল্প প্রসার লাভ 
করিয়াছে । পর্যাঞ্ধ কয়ল। সম্পদ্দের অবস্থিতি ও পরিবহন ব্যবস্থার স্থবিধার 
জন্য লাইলেশিয়ার় লৌহ ও ইম্পাত শিল্প প্রসার লাত করিয়াছে। 

১৩০ লক শপ পি প্র 
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বর্তমানে এই অঞ্চলটির অধিকাংশই পোল্যাণ্ডের এবং সামান্ত” অংশ 
চেকোঙ্শোভাকিয়ার অন্তর্গত । যুক্তরাজ্য ও জার্মানী হইতে আমদানীকুত 
কয়ল! ও কোকের সাহায্য স্থানীয় (এলবা ছপ ) লৌহ আকরিককে কাজে 
লাগাইবার জন্য সম্প্রতি ইতালিতে কয়েকটি ইস্পাত শিল্পকেন্্র গভিয়! 
উঠিয়াছে। উচ্চশ্রেণীব আকবিক, কাঠকয়ল! ও জলবিদ্যুৎ শক্তির প্রাচুধ, 
যুক্তরাজ্য হইতে কয়লা আমদানীর স্থবিধা, রেল ও জলপথে স্থলভ পবিবহন 
ব্যবস্থা এবং আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগহেতু অধুনা সুইডেন লৌহ 
ও ইম্পাত শিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছে । স্থইডেনের অধিকাংশ ইস্পাত- 
শিল্পকেন্্র মন্ভাগের ত্রদপন্নিহিত অঞ্চলসমূন্েই সীমাবদ্ধ। দেশাভাস্তবে 
উত্পাদিত ইস্পাতের পরিমাণ সামান্ত হইলেও উৎপাদিত ইস্পাত অন্ত উচ্চ 

শ্রেণীর ৷ 
(ঘ) ক্ুশিয়া বর্তমানে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে পথিবীতে ছিতীয় 

স্থান অধিকার করে। রুশিয়ার ইম্পাত শিল্পকেন্দ্রমমূহ বিভিন্ন কয়লাক্ষেত্রকে 
কেন্দ্র করিয়াই গড়িয় উঠিয়াছে। দেশাভ্যস্তরে বহুস্থানে ইস্পাত উৎপাদিত 
হইলেও দক্ষিণ ইউক্রেন, দক্ষিণ ইউরাল, মস্কো-টুল! এবং পশ্চিম সাইবেরিয়ার 
কুজনেতস্ক অঞ্চলেই ইস্পাতের উৎপাদন অধিক । দক্ষিণ ইউক্রেনের অন্তর্গত 
ক্রিভয়রগ, জেবঝিন্স্ক (10261217105, নিপ্রোপেক্রোভস্ক, গরলোভকা, ঝানভ 

(2217091109৬) বা ম্যারিউপোল, স্টালিনো, মাকিয়েভকা, ইয়েনাকিয়েভো, 

ভরোশিলোভস্ক ও ভরোশিলোভগ্রাদ ; মস্কে-টুল অঞ্চলের অন্তর্গত টুলা, 
লিপেৎস্ক, ভরে!নেঝ ও গফি; ইউরাল অঞ্চলের অন্তর্গত নোভোসাইবিবিস্ব, 
ম্যাগনিটোগস্ক? চেলিষাবিনস্ক ও শ্বার্দটলোভস্ক এবং কুজনেন্ব অথলেব অন্তর্গত 
বার্নাউল, স্ট্যালিনিস্ক, প্রোপোপভেস্ক, কেমেরোভো ও টোমস্ক উল্লেখযোগ্য 
ইম্পাত শিল্পকেন্্রসমূহ। লেনিনগ্রাদ, টাসখেণ্ট ও কমসোমলন্ক অঞ্চলেও 
ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রসমূহ রহিয়াহে। 

($) এশিয়1_-লোৌহ ও ইম্পাত শিল্প সংগঠনে এশিয়ার অন্তর্গত জাপান, 
মাঞ্চুরিয়া, চীন এবং ভারতই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৬ 

উচ্চশ্রেণীর লৌহ আকরিক ও কয়লার অভাব সত্বেও ফিলিপিন, কোরিয়া, 
মাঞ্চুরিয়া, চীন, মালয়, ভারত, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানীকৃত 
লৌহ আকরিক, লৌহ পি ও কোক এবং দ্রেশাভ্যন্তরে উৎপাদিত 
জলবিদ্যুতের সাহায্যে উত্তর কিউসিউ, টোকিও-ইয়োকোহামা এবং কোবে- 
ওসাকা শিল্পাঞ্চলেই জ।পানেের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গভিয়। উঠিয়াছে । 
এদেশের ইম্পাত শিল্পকেন্রসমূহ আমদানীকৃত কীচামালের উপর নির্ভরশীল 
বলিয়া উপকৃলাঞ্চলেই একদেশীভূত হইয়াছে । কিউমসিউ দ্বীপের অন্তর্গত 
ইয়া-ওয়াটার বিশাল ইস্পাত কারখানা এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম | 
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চীনের লৌহ ও ইস্পাত কেন্ত্রসমূহ ইয়াংসী নদীর নিম্পধংকে এবং 
সাংটাং উপদ্ধীপাঞ্চলেই গভিয়। উঠিয়াছে। ভারতের ইম্পাত কারখানা- 
সমূহ জামসেদপুর, আসানসোল, ভঙ্রাবতী, ভিলাই, রাউরকেল৷ ও ছুগাপুর 
অঞ্চলে প্রসার লাভ করিয়াছে । কোরিয়া! (হেইজো) এবং মাঞ্চুরিয়! 
( আনসান ) অঞ্চলেও ইম্পাত উৎপাদিত হয়। 

(চ) দক্ষিণ গোলার্ঘ__অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ গোলার্ধের শ্রেষ্ঠ ইম্পাত 
উতৎ্পাদক দেশ। এই দেশের দক্ষিণ-পুব উপকুলাঞ্চল ব্যাপিয়া উচ্চশ্রেণীর 
কয়লা রহিয়াছে কিন্তু দেশটি লৌহ আকরিক সম্পদে নিতান্তই দরিদ্র। 
অস্ট্রেলিয়ার আক্করন-নব (11090-1)0) এবং কুলান দ্বীপের ইয়াম্পী অঞ্চল 
হইতে আনীত আকরিক লৌহের সাহায্যে পুর্ব উপকূলের নিউক্যাসল, 
কেন্বলা ও লিথগে। অঞ্চলেই এই শিল্প প্রসার লা৪গ করিয়াছে । সমগ্র 
আফ্রিকা মহাদেশের একমাত্র আধুনিক ইস্পাত উৎপাদক প্রতিষ্ঠানটি 
দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত । কয়ণ, আকরিক লৌহ ও চুনাপাথরের 
সান্নিধ্যহেতু প্রিটোরিয়া ও নিউক্যাসল অঞ্চলেই ইস্পাত শিল্পকেন্দরসমৃ গডিয়া 
উঠিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার অস্তগত বিভিম্ন রাজ্যের মধ্যে লৌহ ও 
ইস্পাত উৎপাদনে ব্রাজিল শীধন্থান অধিকার করে। রায়ো-ছা-জেনিরোর 
উত্তর দিকে অবস্থিত ভোল্টা রেডোগা (৬০1০, চ২০৭০1709) অঞ্চলে একটি 
আধুনিক ইস্পাত কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। মিনান গেরায়েস (1093 
367963), সাওপাউলে। এবং করাম্বা অঞ্চলেও কয়েকটি ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র লৌহ ও 
ইস্পাত কেন্দ্র রহিয়াছে । ভোণ্টা রেভোগ্া অঞ্চলের খনিটি মিনাস গেরায়েস 
অঞ্চলের লৌহ আকরিক, চুনাপাথর ও লৌহ সংকর ধাতব খনিজ এবং ৫০ৎ 
মাইল দূরবর্তাঁ সাণ্ট। ক্যাথারিনার পুর্বাংশের কয়লা ব্যবহার করিয়া থাকে। 
মধ্য চিজির দক্ষিণাংশে, উপকূল সন্নিহিত হয়াচিপাটে! (চন ০৪০%১$০৪৫০) 
অঞ্চলে একটি আধুনিক ইস্পাত শিল্পকেন্ত্র রহিয়াছে । উত্তর চিলির লৌহ 
আকরিক ও ম্যাঙ্গানীজ, মধ্য চিলির কয়লা, এবং দক্ষিণাঞ্চলের একটি দ্বীপ 
হইতে আনীত চুনাপাথর এই শিল্পকেন্দ্রে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদিত ইস্পাত 
স্থানীয় চাহিদ। মিটাইতেই ব্যয়িত হইয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান 
দেশেও কয়েকটি কষুত্র ক্ষুদ্র লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্ত্র রহিয়াছে । 

ভাব্রতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প 
লৌহ ও ইম্পাত শিল্প ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান 

অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আকরিক লৌহের প্রাচুর্য এবং কমলা, 
ম্যাঙ্গানীজ, চুনাপাথর, ডলোমাইট প্রভৃতি দ্রব্যের লৌহক্ষেত্রের পাশাপাশি 
অবস্থান ভারতীয় লৌহ শিল্পের উদ্নতির সহায়ক । 



২৭৯ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

উৎপাদক অঞ্চল ও একদেশীভবন__-১৮৭৫ সালে আপানলোলের 
নিকটবত্তাঁ কুলটি অঞ্চলে ভারতে সবপ্রথম ঢালাই” লোহার উৎপাদন আরম্ভ 
হয়। বর্তমানে নিম্নলিখিত অঞ্চলসমূহে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদিত হইতেছে । 

(১ জামসেদপুর অঞ্চল-_-এই অঞ্চলে ভারতের শ্রেষ্ঠ এবং এশিয়ার 
দ্বিতীয় বৃহত্বম লৌহ ও ইস্পাত শিল্পাগার টাটা! আয়রন আযাণ্ড স্টীল কোং 
লিঃ”-এর কারথান। অবস্থিত। এই কারথান1 ১৯০৭ সালে প্রতিষ্িত হয এবং 
১৯১১ সাল হইতে লৌহ উত্পাদন আরম্ভ করে। নিম্নলিখিত অশ্রকুল কারণে 
জামসেদপুর অঞ্চলে এই শিল্প একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে--(ক) জামসেদপুর 
হইতে মাত্র ৭২ কি. মি. দক্ষিণে ময়ুরভঞ্জের গুরুমহ্ষানী অঞ্চল ভইতে লৌভ 
আকরিকের প্রচুর সরনরাহ ; (খ) ঝরিয়ার কয়লাক্ষেত্র জামসেদপুর হইতে 
মাত্র ১৮৪ কি. মি. উত্তরে অবস্থিত; (গ) জামসেদপুর হইতে মাত্র ১৭৬ 

কি. মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে গাঙ্গপুর হইতে ম্যাঙ্গানীজ, চুনাপাথর ও ডলোমাইট- 
এর পরা সরবরাহ; (ঘে) কলিকাত। বন্দর জামসেদপুর হইতে নাত্র 
২৪৬ কি. মি. পুর্বে অবস্থিত ; ($) এই সমুদয় অঞ্চলই দঃ-পুব রেলপথ এবং 
উহ।র শাখাপথের দ্বারা জামসেদপুব গ ভারতেব অগান্ত অঞ্চলেব সাভত 

সংযুক্ত ; (চ) রেল কোম্পানীও অপেক্ষাকৃত সথলভ ভাড়ায় টাটা কোম্পানীর 
মাল আমদানী-রপ্তানী করে; (ছ) জামসেদপুরের লৌহ ও ইস্পাত 
শিল্পাগারসমূহে মধ্যগ্রদেশ ও ছোটনাগপুব অঞ্চল হইতে পথাঞ্ত সুলভ ও দক্ষ 

শ্রমিকের সরবরাহ হম; (জ) স্থবর্ণরেখ। নদী এই শিল্পাগারসমূহে গুচুৰ জল 
সরবরাহ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতেই টাটা কোম্পানী সাধারণের 
ব্যবস্থার্য ও যুদ্ধোপকরণ তৈয়ারীর জঙ্ প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার ইস্পাত অতি 
দক্ষতার সভিত উত্পাদন করিতে থাকে । বগুমানে এই কারখানাটির বাষিক 
উৎপাদন ক্ষমতা ২০ লক্ষ টন । 

(২) বানপুর অঞ্চল-_বার্নপুরেব অন্তর্গত ঝুলটি ও হিরাপুরের কারখানা- 
গুলিতে ইগ্ডয়ান আয়রন আাণ্ড স্টীল কোং-র মালিকানার লোৌহ ও ইস্পাত 
উৎপার্দিত হইতেছে । উড়িস্যার খাঁনসমুহ হইতে €লীহ আকর; রাণীগঞ্জের 
কয়লা; মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্ার চুনাপাথর ও ম্যাঙ্গানীজ; পধধাপ্ত জল, 
প্রয়োজনীয় শ্রমিক ও মূলধনের প্রচুর সরবরাহ এবং ভারতের অন্যান্ত অঞ্চলের 
সহিত রেলপথে এই কারখানাটির যোগাযোগ হেতু এই অঞ্চলে ইন্পাত শিল্প 
প্রসার লাভ করিয়াছে । বর্তমানে এই কারখানার উৎপাদন ক্ষমত1 বাষিক 
১২ লক্ষ টন। 

(৩) মহীশুর অঞ্চল--এই অঞ্চলে ভদ্রাবতীতে “মাইশোর আয়রন 
আযাও স্টীল লিঃ নামক ইস্পাত কারখানাটি অবস্থিত । ৪৫ কি, মি. দক্ষিণে 
বাবাবুদান পৰতাঞ্চলের কেমান্গুণ্ডি খনি হইতে লৌহ আকরিক, অন্ধ ও 
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মধ্যগ্রদেশ হইতে ম্যাঙ্জানীজ এবং ২৪ কি. মি, পুর্বে ভাগ্ডিগুড্ডা হইতে 
চুনাপাথর ভদ্রাবতীর শিল্পাগারে নীত হয়। এ অঞ্চলে প্রচুব শ্রমিক ও মূলধনের 
সরবরাহ রহিয়াছে | তবে এই অঞ্চলে কয়লাব অভাবহেতু সিমোগা ও কাদ্ধব 

বনাঞ্চলের কাষ্ঠই পূর্বে জালানী হিসাবে ব্যবহৃত হইত। বর্তমানে যোগ 
জলপ্রপাত হইতে উৎপার্দিত জলবিছ্যুতের দ্বারা এই কারখানার কাধ 

রগ 

১ সি 

রি গঞ্জ ৪ চির, 

নখ 

নি ৮ রে 
ঙ 5৪ ৯৬ 

সু বর 
*» মোহাবডাগাও 
গর রি শক ্ ি 

৫৫নং চিত্র--ভারতের উত্তর-পূর্ব শিল্পাঞ্চল 

পবিচালিত হইতেছে । সম্প্রতি মহীশুরের কারখানা ছুইটি নৃত্ধন বৈচ্যৃত্তিক 

টু্মী স্থাপিত হইয়াছে । ১৯২৩ সাল হইতে এই প্রতিষ্ঠান লৌহ উৎপূদন 
আরম্ভ কবে। এই কারখানার বাধিক উৎপাদন ক্ষমত। ১ লক্ষ টন। 

দেশাভ্যন্তরে ইম্পাতেব উৎপাদন বুদ্ধির উদ্দেশে ভারত সরকার সম্প্রতি 

উড়িষ্যার রাউরকেলা, মধ্য গ্রদেশের ভিলাই এবং পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর অঞ্চলের 

প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া মোট তিনটি কারথানা স্থাপন করিয়াছেন। 

রাউরকেলা__উত্ধি্ঞার হুন্দরগড় জেলায় ত্রাক্ষণী নদীব বামতীরে 

কলিকাত। হইতে ৪১১ কি. মি. পশ্চিমে দঃ পুঃ রেলপথের কলিকাত1-নাগণুর 

শাখাপথের উপর অবস্থিত রাউরকেলার ইল্পাতের কারখানাটি ভারত 

সরকার পশ্চিম জার্মানীর জ্রুপ-ডেমাগ নামক একটি ইস্পাত উৎপাদক 

প্রতিষ্ঠানের যান্ত্রিক ও আঘথিক সহযোগিতায় নির্মাণ করিয়াছেন। এস্বানে 

ইস্পাত কারখান। স্থাপনের কয়েকটি স্থবিধ। রহিয়াছে । যেরূপ--(১) উড়িষ্যার 

বোনাই, কেওনবড়, নোয়ামুণ্ডি, গুয়। প্রভৃতি লৌহখনিসমূহ ইহার অতি 

নিকটেই অবস্থিত 7 (২) উড়িস্তার ইব, রামপুর, হিমগির, তালচের প্রভৃতি খনি 

হইতে প্রচুর স্টীম কয়ল। পাওয়া যাইবে। কোক কয়লা আসিবে এখান 
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হইতে ২৮* কি. মি. দুরে অবস্থিত ঝরিয়ার খনি হইতে; (৩) এনস্থান হইতে 
মাত্র ২৪ কি. মি. দূরে অবস্থিত গাঙ্গপুরের বীরমিত্রপুর হইতে প্রচুর চুনাপাথর 
পাওয়। যাইবে ; (৪) ডলোমাইট পাওয়া যাইবে রাউরকেলার অতি নিকটেই 
অবস্থিত গাঙ্গপুর রাজ্যের পানপোষ ও আমঘাট.এবং সম্বলপুর রাজ্যের সুলাই 
অঞ্চল হইতে , (৫) এ স্থানের অতি নিকটেই অবস্থিত গাঙ্গপুর, কেওন্ঝড, 
বোনাই, পাটনা ও কালাহাপ্ডির খনিসমৃহ হইতে আসিবে ম্যাঙ্গানীজ, 
(৬) ফায়ার ক্লে পা€য়া যাইবে রামপুরের কুলার খনি ও গাঙ্গপুর হইতে, 
(৭) উচ্চশ্রেণীর ইম্পাত উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কোয়ার্টজ, ক্রোমিয়াম, 

ভ্যানেভিয়াম, গ্র্যাফাইট প্রভৃতির এ অঞ্চলে অসভ্ভাব নাই; (৮) কাচামাল- 

সমূহের শিকটবতী অবস্থানহেতু ইহাদের সংযোজন ব্যয় হইবে অল্প, 
(৯) ব্রান্ষণী নদী হইতে গ্রচুর জল ও হাীরাকুদ হইতে বিদ্যুতের সরবরাহ 
আসিবে ১(১*) এস্বান রেলপথে ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলের সহিত সংযুত্ত' 

রহিয়াছে এবং (১১) পর্যাপ্ত সমতলভূমি, গ্রচুর শ্রমিক ও গৃহ নির্মাণ দ্রবযাদির 
সরবরাহও এখানে রহিয়াছে । ১৯৬৫ সালে এই কারখানায় ১০৭ লক্ষ টন 
লৌঠ এবং ১০ ৮লক্ষ টন ইস্পাত গিও উৎপাদিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির 

বততমান উৎপাদন ক্ষমতা ১৮ লক্ষ টন। রখ 
ভিলাই-_মধ্যপ্রদেশের দ্রুগ জেলার অত্বর্গত ভিলাই কলিকাত| হইতে 

৮৮৮ কি. মি. দঃ পশ্চিমে দঃ পুঃ রেলপথের কলিকাতাঁ-নাগপুর শাখাপথের 
উপর অবস্থিত। ভারত সরকার কর্তৃক রুশ সরকারের যান্ত্রিক ও আথিক 

সহযোগিতায় এ স্থানে একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । এ অঞ্চলে 
ইস্পাত কারখানা স্থাপনের নিম্নলিখিত স্থবিধাগুলি রহিয়াছে__(১) ভিলাইয়ের 
দক্ষিণে ৮* কি মিএর মধ্যে (৩২ কি. মি. দক্ষিণে ঢালি-রাজহারা লৌহ 
খনি অঞ্চল ) প্রচুর লৌহ আকর রহিয়াছে; (২) ভিলাইয়ের উত্তরে অবস্থিত 
বিলাসপুরের করবাতে প্রচুর কয়লা রহিয়াছে; (৩) ছত্রিশগড় এলাকায় 
প্রয়োজনীয় চুনাপাথর এবং 1বলাসপুরে গ্রচুর ভলোমাইট পাওয়া! যাইবে; (৪) 
ম্যাঙ্গানীজ সম্পদে মধ্যগ্রদেশ ভারতে শীর্ষস্থানীয় ; (৫) গ্র্তমানে ভিলাই হইতে 
৩২-৪০ কি. মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত টুগুল! জলাধার হইতে জল সরবরাহের 
ব্যবস্থা! কর হইয়াছে; (৬) এস্থানের জলবামু স্বাস্থ্যকর ; (৭) এ অঞ্চলে কর্মঠ 
শ্রমিকের প্রাচুর্যও রহিয়াছে । ১৯৬৫ সালে ইহা ১২'৭ লক্ষ টন ইন্পাত পিও 
এবং ১৪*৯ লক্ষ টন লৌহ পিও্ড উৎপাদন করে। বর্তমানে এই কারখানাটির 
বাধষিক উৎপাদন ক্ষমতা ২৫ লক্ষ টন। 

দুর্থাপুর--পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত ছুর্গাপুর কলিকাত। হইতে গ্রায় ১৬০ 
কি. মি. পশ্চিমে পুর্ব-রেলপথের উপর অবস্থিত। এই অঞ্চলে কয্নেকটি ব্রিটিশ 
ইম্পাত উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আধিক ও যান্ত্রিক সহযোগিতায় ভারত সরকার 
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একটি বিরাট ইস্পাত কারথান। নির্মাণ করাইয়াছেন। ইম্পাত কারখান। 
স্থাপনের পক্ষে ছুর্গাপুরের সুবিধা হইল :--(১) রাণীগঞ্জ কয়ল। খনি হইতে 
পযাপ্ত কয়লা এবং দুর্াপুরের “কোক ওভেন” কারখানা হইতে প্রচুর কোকের 
সরবরাহ; (২) সিংভূমের বিভিন্ন খনি অঞ্চল হইতে পর্যাপ্ত লৌহ আকরের 
সরবরাহ , (৩) উভিস্তার গাঙ্গপুর রাজ্য ও মধ্যপ্রদেশ হইতে চুনাপাথর, 
ম্যাঙ্গানীজ ও ডালামাইটের পর্যাপ্ত সরবরাহ ; (৪) দুর্গাপুর জলাধার ও ভি. 
ভি. সি. হইতে প্রচুর জল ও বিদ্যুতের সরবরাহ এবং (৫) রেল ও খালপথে 
কলিকাতার সহিত এবং রেলপথে ভারতের অগ্ভান্ত অঞ্চলের সহিত দুর্গাপুরের 

যোগাযোগ । ১৯৬৫ সালে ইহা ১২৬৭ লক্ষ টন লৌহ পিও্ড ও ১০৭ লক্ষ টন 

ইম্পাত পিপ্ উত্পাদন করে। বর্তমানে এই কারখানাটির বাধষিক উৎপাদন 
ক্ষমত] ১৬ লক্ষ টন। 

বর্তমান অবস্থা-তামিলনাড়ু অঞ্চলেও লৌহ ও ইস্পাত শিল্লপাগার 
স্থাপনের বহু স্থবিধা রহিয়াছে । তামিলনাড়ুর সালেম ও ত্রিচিনপল্ী অঞ্চলে 
প্রচুর লৌহ আকরিক, চুনাপাথর ও ভলোমাইট এবং অন্থান্ত প্রয়োজনীয় 
ক্লাচা মাল পাওয়া যায়। তবে কয়লার যে অভাব রহিয়াছে তাহা কাঠ কয়লার 
সাহাযো বা জলবিছু।তের দ্বারা বন্ুলাংশে মিটান যাইতে পারে। সম্প্রাতি 
বিহার রাজ্যের বোকারোতে সরকারী মালিকানায় ও রুশ সরকারের আথিক 
ও কারিগরী সহায়তায় প্রথমপযায়ে ১৭ লক্ষ টন ইস্পাত পিও্ড উৎপাদনের 
ক্ষমতাযুক্ত আব একটি নৃতন কারখানা স্বাপনের কাজ সরু হইয়। গিয়াছে । 
স্থানীয় কয়লা, সিংভূমের লৌহ আকর, ম্যাঙ্গানীজ ও ডলোমাইট; দামোদর 
অঞ্চলের জল ও জলবিদ্যুৎ এই কারখানায় ব্যব্হত হইবে । এই স্থানটি-- 
ঝ্ররতের অন্তান্ত অঞ্চলের সহিত রেলপথে সংযুক্ত । এস্থানে সুলভ শ্রমিকেরও *' 
1 রহিয়াছে। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতেই ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ব্যাপক 
উন্নতি দেখা দিয়াছে। &ই সময় হইতেই লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্যের উৎপাদন 
বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং নানাপ্রকার লৌহ ও ইম্পাত দ্রব্যের উৎ্পাদনেও 
ভারত অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে । এখানকার ইস্পাত অন্তান্ত দেশের 
তুলনায় সুলভ । তবে ভারতকে এখনও প্রয়োজনীয় লৌহ ও ইম্পাতের একটি 
বিশিষ্ট অংশ বিদেশ হইত আমদানী করিতে হয়। এই শিল্পের বর্তমান 
জমন্যাগুলি হইল-_(১) মূলধনের অপ্রাচুর্য ; (২) শ্রমিক সংখ্যায় আধিক্য 
হেতু উৎপাদন ব্যয়ের আধিক্য ; (৩) ধাতব শিল্পে ব্যবন্ৃত কয়লার অগ্রাচুর্ধ ; 
এবং (৪) নিয় শ্রেণীর লৌহ ও কোক কয়লা! সরবরাহের অগপ্রাচুধ ও 
অনিশ্চগ্রত! এবং অতিরিক্ত উৎপাদন হেতু নিকষ্ট শ্রেণীর চালাই লৌহের 
উৎপাদন । 

শি ৭৬০৮. 



২৭৪ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

ভারতে লৌহ ও ইম্পাতের উৎপাদন, ১৯৫৫-১৯৬৫ 

(5 ৬9 টন ) 

ৰ | এত | ১৯৬৫ 
| ১৯৫৫ ১৯৫৬ ১৯৬১ ১৯৬৩ * ১৯৬৩ ১৪৬৭ 

| তি (অনুমিত) 

লৌহ পিগু ১৭,৫৭ ১৮১০৭ ৪৯১৮০ ৫৭ ৪৮ ৬৬০৩ ৬৫,৯৩ ৬৯,৫৬ 

২৮১১৩ ৩৭,৪০৮ ৪২১৫৭ ৪৩,৪৩ 8৫,৩২ 

| পপ সপ পর ক ঢা আজ পপ পা পে পি ১০ ৮ ্ ও চে ইউনি 

পাট শিল্প (51617105915 ) 

ভারত হইতে আমদানীকৃত পাটের সাহায্যে ক্ষটল্যাণ্ডের ডাগ্ডি (10706) 

অঞ্চলেই পৃথিবীর পাটশিল্প ১৮৩৫ সালে সর্বপ্রথম গডিযা উঠে। পরবর্তী- 
কালে অবশ্য পাটশিলপ ভারতের একচেটিয়া শিল্প হিসাবে পরিগণিত হয়। 

পুর্ব পাকিস্তানে অতি উংকষ্ট শ্রেণীর পাট উৎপাদিত হয়। বর্তমানে 
পূর্ব পাকিস্তানের খুলনা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও গোবাসালে ১৪টি আধুনিক 
ধরণের পাটের কল আছে। পাকিস্তানের কলগুলি আমদানীরুত কয়লার 
উপর একান্তভাবে নির্ভগশীল। 

গ্রেট ব্রিটেনের ডাগ্ডি ও বার্নশ্লে খহরে উন্নত ধবনের পাটের কল 

রহিয়াছে । এই কলগুলিতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাটজাত দ্রব্যাদি প্রস্তত হইয়] 
থাকে। ভারত ও পাকিস্তান হইতে আমদনীকত পাটের সাহাযোই এই 
কলগুলি পরিচালিত হয়। 

পঃ জার্মানী, ক্রাম্প, যুক্তবাষ্্, চীন, জাপান, ব্রহ্ষদেশ, তুরস্ক, মিশর, 
, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, প্রভৃতি অঞ্চলেও পাট শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ 
করিতেছে। 

ইস্পাত | 8551 ১৩,৩৮ 

ভাব্রাতব্ন পাট শিল্প 

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত ্রীরামপুবের সন্গিকটে রিষডা নামক 
স্থানে ভারতের প্রথম চটকল স্থাপিত হয়। তবে প্রকৃত পক্ষে প্রথম মহাযুদ্ধের 
সময় হইতেই বঙ্গদেশ পাট শিল্পে সমুদ্ধিলাভ করিতে থাকে । বর্তমানে 
ভারতে ১১৩টি পাটের কল আছে। তন্মধ্যে পশ্চিম বঙ্গে ১*১টি, বিহারে ৩টি, 
উত্তরপ্রদেশে ৩টি, মধ্যপ্রদেশে ১টি, অন্ধে ৪টি এবং আসামে ১টি কল অবস্থিত। 
বর্তমানে এই শিল্পে ৩ লক্ষেরও অধিক শ্রমিক এবং প্রাক ১৯ কোটি টাক 
পরিমিত স্থিরীকৃত মূলধন নিযুক্ত রহিয়াছে। এই কলগুলির প্ররুত উৎপাদন 
১৪ লক্ষ টন ( ১৯৬৫-৬৬)। এই কলগুলিতে মোট পাটের দরকার প্রায় ৭* 
লক্ষ গাইট; কিন্তু আত্যস্তরীণ উৎপাদনের পরিমাণ ৬* লক্ষ গাইট। 



যন্্রশিল্প-__পাট শিল্প ২৭৫ 

উৎপাদক অঞ্চল ও একদেশীভবন- পশ্চিম বলের অন্তর্গত 
কলিকাতার উপকণ্ে হুগলী নদীর তারে ভারতের পাট শিল্প প্রায় সম্পূর্ণরূপে 
একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে; কারণ--(১) কলিকাতা বন্দর ভিন্ন অন্ত কোন বন্দর 
দিয়া পাট রপ্তানী হয় না। (২) ২১৭ কি. মি. দূরে অবস্থিত রাণীগঞ্জ ও 
ঝরিয়ার কয়লার খনিসমূহ হইতে কলিকাতার পাটকলসমূহে ্বল্পব্যয়ে কয়লা 
আমদাশী করা সহজ। (৩) এই অঞ্চলে মূলধনের সরবরাহ প্রচুর । (৪) 
এই অঞ্চলে শ্রমিকের প্রাচুধ বহিম্বাছে। বিহার ও উডিষ্তা হইতে সহজে 
শ্রমিক সংগ্রহ করা যায়। (৫) এই অঞ্চলে নদীপথে যানবাহন ব্যবস্থা! অতি 
উন্নত। (৬) এই অঞ্চলের আর্্র জলবায়ু পাট শিল্প গ্রসাবের অনুকূল। 

(৭) পাট উৎপাদক অঞ্চলসমূহ এ 

অঞ্চলের নিকঢবতা এবং উত্তম 
পরিবহন ব্যবস্থার দ্বারা সংযুক্ত। 
(৮) ১৮৫৫ সালে শ্রবামপুরের 
নিকটবর্তী রিষডাতে ভারতের সর্ব- 
প্রথম পাটকলস্থাপিত হয়। পরবতা 
কালেও এই অঞ্চলেব চতুর্দিকে 
বহু পাট-শিল্পাগার গড়িয়া উঠিতে 
থাকে । (৯) কপিকাতা বন্দরের 
€নকট্য হেতু বিদেশ হইতে পাট- 

বয়ন সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি আমদানী 
করার এবং পাটজাত ভব্রব্যাদি 

বিদেশে রপ্তানী করার প্রচুর 
স্থবিধা রহিয়াছে । বালী, 
আগরপাডা, রিষড়া, শ্রারামপুর? (হট 

শ্টামনগর, কাকিনাড়ার্টি হুগলী, ৫৬নং চিত্র--হুগলী নদীর তীরবর্তাঁ 
বাশবেড়িয় ও বজবজ পশ্চিম বঙ্গের পাটকলদমূহ 
বিখ্যাত পাটশিল্পকেন্্র। অন্রের ৪টি কলের মধ্যে দুটিই বৃহদায়তন । 
ইহার্দের একটি বিশাখাপত্তনম জেলার বিমলিপট্টম তালুকের অন্তর্গত 
চিতাঁভালসা এবং অপরটি এ জেলার নেলিমারলা অঞ্চলে অবস্থিত। 
উত্তরপ্রদেশের তিনটি কল কানপুর ও সাজানওয়া অঞ্চলে অবস্থিত। 

পাটজাত দ্রব্যার্দি চারি শ্রেণীর--থলে, চট, গালিচ। এবং দড়ি । যুক্ত- 
রাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ষবঘ্ধীপ, জাপান, 
আর্জেটিনা, ক্যানাডা, যুক্তরাষ্ট্র কিউবা "এবং নেদারল্যাও্ড প্রচুর 
পরিমাণে ভারতীদ্ব, পাটজাত জ্রধ্যাদি আমদানী করিয়া খাকে | বর্তমানে 



২৭৬ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

মোট রপ্তানীর প্রায় অর্ধেকই যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করে এবং ইহার পরই যুক্তরাজ্য 
ও-আর্জে্টিনার স্থান। কলিকাতা বন্দরের মোট রপ্তানীর প্রায় ৫০% এবং 
সমগ্র ভারতের মোট রণ্তানীর ২০%-২৫%-ই পাট ও পাটজাত দ্রব্য । 

বর্তমান অবস্থাঁ_-১৯৪৭ সালে বঙ্গ বিভাগের পর হইতেই পশ্চিমবঙ্গের 
পাটশিল্পে নানাবিধ সমস্তা দেখা দিয়াছে । তবে বর্তমান সমস্যা গুলিব 

মধ্যে দেশাভ্যন্তরে পাট উৎপাদনের স্বল্পতা" এবং যন্ত্রপাতির ও কলকারখানার 
সংস্কার সাধনই বিশেষ উল্লেখষোগ্য। 0) বঙ্গ বিভাগের পব হইতেই 
ভারত পাটেব জন্ত পাকিস্তানের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হইয়৷ পডে। 
তবে পরবতাঁকালে ভাবত সরকারের চেষ্টায় দেশাভ্যনস্তরের পাটের উৎপাদন 
ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে । (২) আবার পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, 
ব্রাজিল, ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ, জাপান প্রভৃতি দেশে আধুনিক ধরণের পাটের 
কল গড়িয়া উঠিতেছে। এমতাবস্থায় বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় আটিয়। 
উঠিতে হইলে ভারতীয় কলগুলির যন্ত্রপাতির সংস্কাব সাধন কর? আস্ত 
কতব্য। 

পাটশিল্লের উন্নতি বিধানে জন্য «দি ইত্ডিয়ান সেণ্টণাল জুট এনকোয়ারী 
কমিটি” বস্ত1 ও চট ব্যতীত অন্ঠান্ত কি কি কাষে পাট ব্যবহাব করা যাইতে 
পারে সেই সম্বন্ধে গবেষণা কাধ চালাইতেছে। এই সমিতির উদ্যোগে ও 

গবেষণার ফলে পাটজাত দ্রব্যাদি গৃহনির্সাণ, যানবাহন ও বয়নশিল্পে ব্যাপক- 
ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে । ১৯৪৮ সালে স্থাপিত “দি ইনন্িট্যুট অব জুট 
টেকনোলজি”-ও পাটের নানাবিধ ব্যবহার উদ্ভাবন কল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে । 
এই শিল্পের অধিকতর গ্রসার কল্পে নিয়লিখিত কাধশ্চী নির্দিষ্ট হইয়াছে £- 

(১) পাটকলসমূহের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে; (২) শ্বল্পমেয়াদী 
কার্ধধারা হিসাবে পাকিত্তান হইতে বাণিজ্যিক চুক্তির মাধ্যমে পাটের আমদানী 
করিতে হইবে ১ (৩) পাটশিল্লে ব্যবহৃত নানাবিধ কলকজা ও যন্ত্রপাতির 
উৎপাদনের ব্যবস্থা দেশাভ্যস্তরেই করিতে হইবে &.(৪) প্রচারকার্ধের ছারা? 
বিদেশে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদ। বুদ্ধি করিতে হইবে ১ এবং (৫) আভ্যন্তরীণ 
মৃল্য-স্তর ও বৈদেশিক চাহিদার সহিত সামঞ্তন্ত রাখিয়া মধ্যে মধ্যে রপ্তানী 
গুক্ধের পরিবতওতন সাধন করিতে হইবে। 

ভারতের শর্কব্র। শিল্প 

অতি পুরাকাল হইতেই ভারতে দেশী প্রথায় ফ্রিনি প্রস্তুত হইতেছে ) 
তবে যাস্ত্রিক শিল্প হিসাবে ১৯৩২ সালে সরকারী সংরক্ষণ পাইবাত পর হইতেই 
ভারতীয় শর্কর! শিল্প বিশেষ গ্রসার লাভ করিতে থাকে । ১৯৫০-৫১ সালে 
ভারতে আধুনিক ধরণের চিনি কলের সংখ্য। ছিল ১৫৬টি । ১৯৬৫-৬৬ সালে 



যস্থশিল্প--শর্কর! শিল্প ২৭৭ 

এই সংখ্য। দাড়ায় ১৮৫টি। এই কলগুলির মোট উৎপাদন ৩৫ লক্ষ টন। 
এই শিল্পে ৬* কোটি টাকার মূলধন ও ১৩৫,০০৯ শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে। 

উৎপাদক অঞ্চল-_ভারতের শর্কর' শিল্প উত্তরপ্রদেশ এবং বিহ্বারেই 
সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসার লাভ, করিয়াছে । উত্তরপ্রদেশের কানপুর, গোরক্ষপুর, 
লক্ষৌ ও এলাহাবাদ ; বিহারের চম্পারণ, শরণ, মজঃফরপুর এবং ভাগলপুরে 
শর্কর] শিল্পের প্রসার অধিক। তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোর, মহারাষ্ট্রের বেলাপুর 
এবং পাঞ্জাবের অমুৃতসরের শর্কর শিল্পও বিশেষ উল্লেখযোগা । ভারতের মধ্যে 

পারঞ্জাবেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে শর্কর! ব্যবহৃত হয়। ইক্ষু উৎপাদনেও 
এই প্রদেশের স্থান উত্তরপ্রদেশের পরেই। পাঞ্জাবের ইক্ষতে শর্করার 
পরিমাণ অল্প থাকায় এই স্থানে শকর] শিল্প বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। 
শর্করা ব্যবহাবে মহ্থারাষ্ ভাবতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। মহারাষ্ট্রে 
একর প্রতি হক্ষুর উত্পাদনও বিহার ব1 উত্তরপ্রদেশ অপেক্ষা অধিক । এই 

অঞ্চলের ইক্ষুও উচ্চশ্রেণীর । মহারাষ্ট্রে শর্কর। প্রস্তত করার পক্ষে অনুকূল 

সময়ও বিহার ব1 উত্তরপ্রদ্দেশ অপেক্ষা দীর্ঘতর । কিন্তু কেবলমাত্র ইক্ষু চাষের 
জন্য বিস্তৃত জমির অভাব ও জলসেচের এবং কৃত্রিম সারের ব্যবহার হেত ইচ্ষু 
উৎপাদনের ব্যয় অধিক হওয়ায় মহারাষ্ট্রের শর্করা শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ 
করিতে পারে নাই। মহারাষ্ট্রের ন্তায় তামিলনাড়ু রাজ্যেও চিনির কল 
স্থাপনের সথবিধা রহিয়াছে, কিন্তু ইক্ষুর চাষের জন্য বহুদূরবিস্তৃত জমির অভাব 

থাকায় তামিলনাড়ুর শর্করা শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে 
নাই। এখানেও উৎপাদনের হার বিহার ও উত্তরপ্রদেশ অপেক্ষা অধিক। 
পশ্চিমবজে শর্করাশিল্প প্রসারের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে । মহীশূর ও 
হায়দরাবাদ রাজ্যদ্বয়ও শর্কর] শিল্পে উদ্নত। 

বর্তমান অবস্থাঁ-ভারতে বর্তমানে তিন প্রকারের শর্করা উৎপাদিত হয় 
(ক) আধুনিক কলসমূহে ইক্ষু হইতে, (খ) পরিশ্রাবণ প্রথায় গুড় হইতে, 
এবং (গ) দেশীয় খান্দেশ্বরী প্রথায়। (খ) ও (গ) প্রথায় শর্করা উৎপাদনের 
পরিমাণ অতি সামান্য & ভারত বর্তমানে পৃথিবীর প্রধান চিনি উৎপাদক দেশ। 
এই দেশ এক্ষণে চিনির ব্যাপারে এক প্রকার আত্মনির্ভরশীল । গুণাগুণের দিক 
হইতে বিচার করিলেও দেখ! যায় যে ভারতীয় চিনি প্রায় ধবছীপের চিনির 
সমকক্ষ, কিন্ত একর-প্রতি উৎপাদন হিসাবে ভারত ঘবদ্বীপের ₹ অংশ উৎপাদন 
করে। ভারতীয় শর্কুর শিল্পের এতাদৃশ উন্নতি হওয়া সত্বেও অন্ান্য দেশের 
তুলনায় ভারতীম্ম চিনির মূল্য অধিক! এই কারণে অধিকাংশ ভারতবাসীর 
পক্ষেই ইহ] ক্রয় করা সাধ্যাতীত। শুধু আভ্যন্তরীগ ব্যাপারেই নহে, 
আস্তর্জাতিক বাজারেও অধিক মৃগ্য হেতু ভারতীয় চিনি অন্ান্য দেশের চিনির 
সহিত প্রতিযোগিতায় আটিয়া উঠিতে পারে না,। ভারতীয় চিনির মূল্য অধিক 
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হওয়ার কারণ-_(ক) ভাবতের ইন্দুক্ষেত্রসমূহ চিনির কল হইতে বহুদূরে ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানে অবস্থিত এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের ইক্ষুও বিভিন্ন প্রকাবেব , খে) দুরব্তা 
ইক্ষক্ষেত্র হইতে গরুর গাভীতে বা রেঞ্গাভীতে শিল্পাগারসমূভে ইক্ষু আনয়ন 
করিতে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয় এবং ইক্ষুব রস৪ অনেক শুকাইয যায়)(গ) ভাবতীয় 
চিনির কলসমূহ সা বসবে প্রায় তিনমাসকাল চ'লু থাকে, অবশ্ষ্ট নয়মাস 
কালই এই কলগুলিকে বন্ধ বাখিতে হয় বলিয়া ভারতায় চিনিব উৎপাদন ব্যয়ও 
অধিক হইয়া পডে , (ঘ) ভাবতে ইক্ষু হইতে বস নিষ্কাশন-পদ্ধতি অত্যন্ত ক্রটি- 
বন্ছল হওয়ায় ইক্ষুপ্রতি নিষ্ষাশিত রসের পবিমাণ অল্প, আবার পর্িআ্াবণেব 
সময় বন্ধ বসও অনর্থক নষ্ট ভইয়া যায় | এই সমস্ত কাবণে ভাবতীয় চিনিব 
উৎপাদন বায় অধিক হইয়া] পডে। যবদ্বীপে চিনিব কলসমূতে “বা শিল্পেব 
উপজাত দ্রব্য হিসাবে মদ (“বাম”), মেখিলেটেড ম্পিবিট, কাগজ ও পেস্ট 
বোর্ড প্রস্তত হয়, কিন্তু এদেশের কাবখানাসমূহে সেরূপ কোন উপজাতদব্য 
প্রস্তুত হয় না। সুতরাং ইহাতেও এদেশের চিনিব উৎপাদন ব্যয় যবদীপেব 
তুলনায় অধিক হইয়া পডে। উপরোক্ত ক্রটিসমূত দূবীভূত না! হইলে ভাবতে 
চিনিব মূল্য হ্রাস কবা ও চিনিব অভাব দুব কবা সহন্গসাধ্য ততবে বলিয়া মনে 
হয়না। ভারতবাসী মাথাপ্রতি ষে পরিমাণ চিনি ব্যবহাব কবে তাভ। 
প্রয়োজনের তুলনায় নিতাস্তই সামান্য | ভাবতবান্ীব জীবনধারণেব মান 
উন্নত হইবাব সঙ্গে সঙ্গে চিনির চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা কবা 
ষায়। তবে চিনিব মূল্য হাম না পাইলে চিনিৰ ব্যবহাব আশান্ৰপ 
বৃদ্ধি পাইবে না। 

ভাবতীয় শর্কব1 শিল্লেব ভবিষুৎ অতি উজ্জ্বল | চিনিব মূল্য ত্রাস 
পাইলে শুধু যে আভ্যন্থবীণ চাহিদাই বৃদ্ধি পাইবে তাহাই নভে, পবস্ত 
পৃথিবীব অন্যান্য দেশগুলিতেও ভাবতীয় চিনিব বগ্মানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইবে 
এবং দেশের উতৎপাদনও বহুলাংশে বাভিয়া। যাইবে । 

বয়ন শিল্প €) 
/ 50116 170086165 ) 

বয়ন শিল্পের অন্তর্গত প্রধান প্রধান শিল্পসমূহ হইল (১) কার্পাস বয়ন, (২) 
পশম বয়ন, (৩) রেশম বয়ন, এবং (৪) কৃত্রিম বেশম বয়ন শিল্প । 

(১) কার্পাস বয়ুনশিল্প (0০৮০0 7801৩ [00056% ) 
বয়ন শিল্প সমৃতেব মধ্যে কার্পাস বয়ন শিল্পই সমধিক প্রসিদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্র 

পৃথিবীর সর্বপ্রধান কার্পাস বয়ন কেন্ত্র। যুক্তরাজা, রুশিয়া, জাপান, ফ্রান্স, ভারত 
প্রভৃতি দেশও কার্পাস বয়ন শিল্পে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। 
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কে) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কার্পাস দ্রব্য উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম 
স্থান অধিকাব করে। আপালাচিয়ান পর্বতমালার পূর্বাঞ্চলে উত্তরে মেইন 

হইতে আলাবামা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে যুক্তরাষ্ট্রের কার্পাস শিল্পের 

প্রসার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।* এই সমগ্র অঞ্চলটির মধ্য তিনটি স্থানেই এই 

শিল্প বিশেষ প্রসাব লাভ করিয়াছে । (১) নিউইংল্যাণ্ড অঞ্চল-__ 

আর্র জলবামু, দক্ষিণাঞ্চল হইতে কার্পাস আনয়নের সুবিধা, জলবিদ্যুতের 

৫৭ নং চিত্র--পৃথিবীর প্রধান প্রধান কার্পাস-ব্ন-কেন্দ্রসমূহ 

প্রাচুর্য, বন্দব ও পোতাশ্রয়ের নৈকটা, জল ও স্থলপথে উত্তম যোগাযোগ 

ব্যবস্থ।) দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক এবং মূলধনের প্রাচুষ প্রভৃতি কারণে 

নিউইংল্যা অঞ্চলে কার্পাস শিল্প একদেশভূত হইয়াছে । ফল্রিভার, উত্তর 

আযাডামস্। হালিওকৃস, টটন, লোয়েল, লরেন্স, ম্যাঞ্চেস্টার, কিচবা্গ, 

পটুকেট, ওয়ারউইক, উইনস্গেট এবং নিউস্টন্ এই অঞ্চলের উল্লেখষোগ্য 

কার্পাস-শিল্প কেন্্র। নিউইংল্যাণ্ড অঞ্চল অপেক্ষারত সুক্ষ বস্ত্রাদি উৎপাদনে 

বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে । এই অঞ্চলের বস্ত্র ধোলাই এবং রং ও ছাপার 

কার্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । (২) দক্ষিণাঞ্চজ-_পিছেডমণ্ট বলয়ের অস্তর্গত 

উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোপ্সিনা, জঙ্জিয়া ও আলাবামাতে কার্পাস শিল্প 

ব্যাপকভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলসমূহের নৈকটা, 

মধ্য ও রক্ষিণ আপালাচিয়ান অঞ্চল হইতে কয়লা ও জলবিছ্যতের 

সরবরাহ, মূলধন এবং সুলভ ও নিপুণ শ্রমিকের প্রাচুধ, কার্পাস দ্রব্যের 

ব্যাপক চাহিদা, কার্পাস উৎপাদক অঞ্চল ও ভোগকেজ্রের সহিত 

শিল্পাগার সমূহের উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা এই শিল্পের প্রসারের 

সহায়ক। এই অঞ্চলে চুনব্জিত নরম জলের পর্যাপ্ত সরবরাহ না ধাকায় 

বস্ত্র ধোলাই, রং ও ছাপার কার্ধ হুূভাবে সম্পাদিত হয় না। গ্রীনভীল, 

স্পার্টানবার্গ, গ্যাস্টোমা, চার্পোটে, কংকর্ড, কলাম্বাস, মেকন, অগাস্টা ও 
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কলম্বিয়া অঞ্চলে বহু কার্পাস শিল্পাগার রহিয়াছে । এই অঞ্চলে উৎপন্ন 
কার্পাস ভ্রব্যা্দি ঈষৎ মোটা। ইহা বিদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়। 
(৩) মধ্য আটলান্টিক অঞ্চল _পেনপিলভ্যানিয়া, নিউইয়র্ক এবং মেরীল্যাণ্ড 
অঞ্চলে কার্পান শিল্প ব্যাপকভাবে গড়িয়া' উঠিয়াছে। কার্পাস উৎপাদক 
অঞ্চলসমূহের নৈকট্য, সুলভ ও দক্ষ শ্রমিক এবং জলবিছ্যতের 
পধাপ্ত সরবরাহ এই অঞ্চলে কার্পাস শিক্সের প্রসারে সহায়তা করে । এই 

অঞ্চলে সাধারণতঃ গেঞ্ি ও মোজার উৎপাদন "সর্বাপেক্ষ। অধিক । 
ফিলাডেলফিয়া গেঞ্জি, মোজা ও লেস উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। 

€খ) গ্রেট ব্রিটেন-_কার্পাস শিল্প সংগঠনে গ্রেট ব্রিটেন পৃথিবীতে 

একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। গ্রেট ব্রিটেনের কার্পাসশ্ল্প 

প্রধানতঃ ল্যাঙ্কাশায়ারের ম্যা্চেস্টাক্ন অঞ্চলে বিশেষ প্রসার লা 
করিয়াছে । এই একদেশীভবনের কারণ_(ক) এই অঞ্চলেব জলবায়ু 
সারা বৎসরই আর্ধ থাকায় কার্পাস বয়ন শিল্লেখ সায়ক ,(খ) এই 

অঞ্চলে চুনবজিত বিশুদ্ধ ও নরম জলের পযাপ্র সরবরাহ থাকায় বস্ধ 
ধোলাই, রং, ছাপা প্রভৃতি কাযেব বিশেষ সুবিধা হয়) (গ) 

নিকটবর্তাঁ ল্যাঙ্কাশায়ারের কয়লা খনি হইতে পযাপ্ত কয়লার সরবরাহ 
পাওয়] যায়; (ঘ) ল্যাঙ্কাশায়ারের ভূমিভাগ কৃষিকাধের অন্পযোগী হওয়ায় এই 
অঞ্চলের প্রায় সমস্ত শ্রমিক এই শিল্পে মনোনিবেশ করিয়াছে , (ড) লিভারপুল 
বন্দরের সান্নিধ্য যুক্তরাষ্ট্র ও অন্ঠান্ত দেশ ইইতে কার্পাস আমদানী ও পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশে বন্ধ বগ্চানীর সুবিধা দান করে ? (চ) চেশায়ার অঞ্চলের 

রাসায়নিক শিল্প এই অঞ্চলের নিকটবত্তা হওয়ায় বন্্ ধোলাই, রং এবং ছাপ 
প্রভৃতি কার্ষের উপযোগী রাসায়নিক ভ্রব্যাদির সরবরাহ এই অঞ্চলে প্রচুর 
(ছ) এই অঞ্চলে যানবাহনের প্রচুর স্থবিধা রহিয়াছে । 

ল্যাঙ্কাশায়ারের কার্পাস শিল্পে উৎপাদনবৈশিষ্ট্য বিশেষরূপে পরিলক্ষিত 

হয়। ওল্ডহ্বাম, বোণ্টন, ম্যাঞ্চেস্টার, প্রভৃতি দক্ষিণাঞ্চলের কেন্ত্রসমূহে 
স্থতাকাট। অত্যন্ত ব্যাপক | বার্নলে, ব্ল্যাকবার্ন, &এস্টন, প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলের 
কেন্দ্রসমূহে বন্ত্রবয়ন অত্যন্ত ব্যাপক । ম্যাঞ্চেস্টার, শ্টালফোর্ড, স্টকপোর্ট, 
বিউরী, বোল্টন, রকডেল, র্যাডক্লীফ, হোদ্াইটফীন্ড এবং মিভ্লটন অঞ্চলের 
বস্ত্র ধোলাই, রং ও ছাপার কার্য বিশেষ উল্লেখষোগ্য। 

গ্রেট ব্রিটেনের কার্পাস শিল্প বিদেশ হইতে আমদানীকত কার্পাসের উপর 
সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া থাকে । বর্তমানে অধিকাংশ কার্পাসই যুক্তরাষ্ট্র 
মিশর, ব্রাজিল, পেরু, সুদান প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানী হয়। গ্রেট 
ব্রিটেন হইতে উচ্চশ্রেণীর কার্পাস ভ্রব্য যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের 
দেশসমূহে রপ্তানী হয় এবং নিয়শ্রেণীর কার্পান ভ্রব্য ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহ, 
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আফ্রিকা, পশ্চিম ও পুর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, 
অস্ট্রেলিয়া, প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। 

উপরোক্ত অঞ্চল ব্যতীত ও (১) ডাবিশায়ার ও ইয়র্কশীয়ারের প্রাস্তভাগে 
বস্ত্র ধোলাই, রং, ছাপ প্রভৃত্তির ফাষ, (২) গ্লাসগো অঞ্চলে উচ্চশ্রেণীর পপলিন, 

মসলিন ও জামার কাপভ; পেস্লী অঞ্চলে সেলাইয়ের সত] এবং (৩) আয়ার- 
ল্যাণ্ডের বেলফাস্ট অঞ্চলেও কার্পান শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে। 

গে) মহাদেশীয় ইউরোপ- ইউরোপ মহাদেশের প্রধান ভূমিভাগের 
পশ্চিমে ইংলিশ চ্যানেল হইতে পুর্বে রুশিয়া এবং দক্ষিণে ইতালী ও স্পেন 
হইতে উন্তরে স্থইডেন ও ফিনল্যাণ্ড পর্যস্ত বিস্তুত অঞ্চলে কার্পাস-বয়নশিল্প 
প্রসার লাভ করিয়াছে । এই বিস্তৃত অঞ্চলের মধো উত্তর-পুর্ব ফ্রান্স, হল্যাও, 

জার্ধানী, পোল্যাণ্ড, ইতালী, বেলজিয়াম এবং স্থুইজারল্যাণ্ডে উচ্চশ্রেণীর 
কার্পাস দ্রবা, লেস, গেঞ্জি, মোজা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হইয়া 
থাকে । সমুদ্রসান্লিধ্য, নিবিড লোকবসতি, ব্যাপক চাহিদা, সলভ ও দক্ষ 
শ্রমিক এবং জলবিদ্যুৎ ও কয়লার প্রাচুর্য, চুনবজিত জলের পরাপ্ত সরবরাহ 
এবং উন্নত ধবণের পরিবহন ব্যবস্থ। প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কার্পাস 
শিল্পের উন্নাত ও প্রসারের কারণ। এতদঞ্চলে প্রধানত: আমদানীকৃত 
কার্পাসের সাহায্যেই বয়নশিল্প গডিয়া উঠিয়াছে। অতি উচ্চশ্রেণীর ও 
উন্নতধরণেব কার্পান দ্রব্য উত্পাদনে ফ্রান্স (লীল, রুয়েন, মূলহাউস্) 
পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। 

ঘে) কুশিয়া_ দক্ষিণ রুশিয়া ও সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন 
অঞ্চল হইতে পর্যাঞ্ধ কার্পাসের সরবরাহ এবং সুলভ শ্রমিক ও বিহ্যুৎশক্তির 
প্রাচুর্য হেতু রুশিয়া কার্পাস বয়ন শিল্প সংগঠনে একটি উল্লেখষোগ্য স্থান 
অধিকার করিয়াছে । প্রধানত: আঞ্চলিক চাহিদ1 মিটাইবার জন্য রুশিয়ার 
বিভিন্ন অঞ্চলে কার্পাস বয়ন শিল্প প্রসার লাভ করিলেও লেনিনগ্রার্দ) আইভা- 
নোভা, ক্যালিনিন ও মস্কো অঞ্চলেই ইহার প্রসার সমধিক উল্লেখযোগ্য । 
সম্প্রতি ককেসাস, ক্রিঞ্য়।, উজবেকিস্তান এবং পশ্চিম ও মধ্য সাইবেরিয়ার 
বিভিন্ন স্থানেও বৃহদায়তন কার্পাস বয়নকেন্দ্রসমূহ প্রসার লাভ করিতেছে। 

ডে) জাপান- কার্পাস শিল্প সংগঠনে জাপান একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করে। কার্পাস শিল্পের প্রসারের পক্ষে জাপানের কয়েকটি সুবিধ। 

রহিয়াছে । (১) সমগ্র জাপানের, বিশ্যেতঃ ইহার দক্ষিণ অংশের আরজ 
জলবায়ু, ২২) স্থুলভ জলবিছ্যৎ সরবরাহের প্রাচুধ, (৩) উন্নত যানবাহন 
ব্যবস্থা, (8) স্থুলভ ও দক্ষ শ্রমিকের প্রাচুর্য, ৫৫) চীন, ভারত এবং ইন্দোনেশিয়ার 
জাপানী দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা, (৬) উরত ধরণের শিল্পা সংগঠন এবং 

মধ্যস্থতার অপপারণ, (৭) জাপানে স্বপ্ক্রিয় বয়নয্ত্র ব্যবহারের ফলে সুতার 
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অপচয় হাস, এবং (৮) আধুনিক ও উন্নত ধরণেব ন্ত্রপাতি ব্যবহ্াবেব ফলে 
উত্পাদন বায়েব স্বল্পতা । 

. জাপানের কার্পাস বয়নশ্ল্প সম্পূর্ণবপে বৈদেশিক কার্প'স আমদানীর 
উপৰ (মুখ্যতঃ যুক্রবাষ্ট ও গৌণতঃ মিশব ,৪ চীন হইতে) নির্ভরশল। 
ওসাকাঁ, টোকিও, নাগোয়। এবং কোবে অঞ্চলেত জাপানে কার্পাস শিল্প 

সমধিক গুসাব লাভ কবিষাছে | এসাপাতে কাপাঁস বযনশ্ল্লি এত অপ্িক 

প্রসাব লাভ কবিয়াছে যে হহাকে প্রাচ্যব মযাকেস্টাব বলা হয়। জাপানে 

সাধাবণণ্তঃ মোট| কার্পাস দ্রব্য উৎপাদিত হয়। বর্তমানে দীর্ঘ আশযুক্ত 
উচ্চশ্রেণীব মাকিন কার্পাস হইতে সুক্ষ বস্থাদির উৎপাদণ 9 বুদ্ধি পাইতেছে। 
জ'পানেব কার্পাস দ্রব্য ইন্দোনেশিয়া, দঙ্গিণ আ'ণ্ষক1 এব* প্রাচোর অন্থান্থয 

দেশ্ক্মৃতে বপ্ানী হইয়া যায়। বতম'চন জজ পান বন্্ম বপপীতীব কেতে 
পৃথিবীতে শর্মস্থন অধিকাব কবে। 

চে) চীন দেশের সাংহাউ অঞ্চলেই কার্পাস নয়ন িল্লেব প্রসাব অধিক । 
পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলেও কার্প'স বয়নশিল্প দ্রুত প্রসাব লাভ 

করিতেছে । কার্পাস বয়ন ভারতের একটি উল্লেৎযোগ্য এবং অতি প্রাচীন 
শিল্প। (মক্সিকে। দেশেব ওবিজাব1 9 মেক্সবে। সিটি অঞ্চলে কার্পাস বয়ন 
প্রসাব লাভ কবিয়াছে। সবকাধী তত্বাবধানে ব্রাজিলের বেসিফ 
(7২০০:৫০) হইতে সাওপাগলো অঞ্চল ব্যাপী কার্পাস ব্যন শিল্প গডিয়া 
উঠিয়াছে। কার্পাস বয়ন বর্তমানে ত্রঞ্জিলের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প । এতদঞ্চল 
হইতে কার্পাস বস্ত্র দর্মিণ আফ্রিকা! এবং অন্ধান্য নিকটবর্তী অঞ্চল সমূহে 
রপ্তানী হইয়া যায। অস্ট্রেলিয়া ৪ দক্ষিণ আফ্রিকাতে কার্পাস বয়নেব 
আধুনিক প্রতিষ্ঠান স্মৃহ গণ্ডিয়। উঠিয়াছে। 

ভারতের কার্পাস বয়নশিল্প 

কার্পাস বস্ত্র বয়ন ভাবতে প্রাচীনতম এবং বুহত্ম শ্ল্লি। পশ্চিম বঙ্গে 
হুগলী জেলাব অন্তর্গত ঘুষুডী অঞ্চলে ১৮১৮ সালে ভারতের প্রথম কাপাস 
শিল্প গ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলেও ১৮৫১ সালে বোম্বাই প্রদেশে কার্পান শিল্পাগার 
প্রতিষ্ঠিত ভইবাব পর হইতেই ভারতীয় কার্পাস শিল্প ভ্রুত প্রসার লাভ 
করিতে আরম কবে। 

উত্পাদক অঞ্চল ও শিল্পের একভ্র সমাঘেশ- বর্তমানে নিয়লিখিত 
চারিটি অঞ্চলেই এই শিল্পের প্রসার ব্যাপক--(১) মহারাষ্ট্র ও গুজরাট 
কার্পাস জাত শ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ ও কলের সংখ্যার দিক হইতে ডারতে 
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শর্বস্থান অধিকার করে। এই অঞ্চলের অন্তর্গত বোম্বাই, আমেদাবাদ, 
সোলাপুর, বেলগাও এবং *স্থুরাটে বনু কার্পাস শিল্পাগার রহিয়াছে 
এতদঞ্চলে কার্পাস শিল্পের একত্র সমাবেশ ও দ্রুত প্রসারের কারণ-:(ক) 
থান্দেশ, বেরার, ওয়ার্ধা প্রভৃতি কার্পাস উৎপাদৰ অঞ্চলসমুহের নিকটব্তিত1 ; 
(খ) মূলধনের প্রাচুষ , (গ) উচ্চশ্রেণীর কার্পাস তস্ত উৎপাদনেৰ উপযোগী 
আর্র জলবায়ুর বিদ্যমানতা1; (ঘ) বোম্বাই বন্দবের মাধ্যমে আমেরিকা ও 
ইউরোপীয় দেশসমূহ হইতে বয়নযন্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানীর 
স্ববিধা; (উ) কার্পাস শিল্পকেন্দজরসমূহে পর্যাপ্ত জলবিছাৎ শক্তির সরবরাহ ; 
(চ) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেব সহিত উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা দ্বারা এই 
অঞ্চলের সংযোগ সাধন এবং (ছ) মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুর অঞ্চল হইতে 
প্রচুর শ্রমিকের সরবরাহ | প্রধানত£ মধাম জেণীর তাক্কা বস্ত্ীই এত দঞ্চলের 
শিল্পপ্রত্থিষ্ঠানসমূতে উৎপাদিত হয়। তবে বর্তমানে উচ্চশ্রেণীর লুক্্ 
কার্পাস বন্্ উতপাদনেও এই অঞ্চল বৈশিষ্ট্য অঞ্জন করিবার প্রয়াস 
পাইতেছে। বোম্বাইতে 'ইপ্ডিয়ান স্ণ্শেল কটন কমিটির গব্ষেণাগার 
অবস্থিত। 

(২) তামিলনাড়ু অঞ্চল-_কার্পাস শিল্প সংগঠনে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে 
পরেই তামিলনাড়ুব স্থান। আর জলবাধু, দীর্ঘ আশযুক্ত কার্পাসের পধাণ্ত 
স্থানীয় সববরাহ, শিল্পকে ন্্রসমূহে জলবিছাতের বাবহার, স্থলভ ও দক্ষ শ্রমিক 
এবং মূলধনের প্রাচুষ, যানবাহনের স্ববিধা এবং সর্বোপরি কার্পাস বস্ত্রের 
ব্যাপক স্থানীয় চাহিদা হেতু এই অঞ্চলে কার্পাস শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ 
করিতেছে । রুমাল, কোট ও জামাব কাপড, ড্রিল, খাকী প্রভতি বস্ত্র এই 

অঞ্চলে উৎপাদিত হয়। এই অঞ্চলের কলসমূহ তাত শিল্পকে গ্রচুর সুতা 
যোগান দেয়। তামিলনাড়ুব তাতের কাপড বিখ্যাত। ৯ 

(৩) উত্তর প্রদেশ অঞ্চল-_কার্পাস শিল্প সংগঠনে এই অঞ্চল ভারতের 
মধ্যে তৃতীয় স্থানীয় । কানপুর এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ কার্পাসশিল্প কেন্দ্র। আগ্রা, 
আলিগড়, বেবেলী, যোঝ্্রাবাদ প্রভৃতি স্থানেও বহু কার্পাস শিল্প গ্রতিষ্ঠান 
রহিয়াছে। কার্পাসজাত দ্রব্ঃর ব্যাপক চাহিদা, স্থলভ ও দক্ষ শ্রমিকের প্রাচুর্য 
ও উন্নত ধরণের যানবাহনের ব্যবস্থা এই অঞ্চলের কার্পাস শিল্পের উন্নতির 
সহায়ক । তবে এই অঞ্চল হইতে কয়লার খনি ও কার্পাস উৎপাদক স্থানসমূহ 
বহুদূরে অবস্থিত হওয়ায় কার্পাস শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ত্বাদৃশ গ্রসার লাভ 
করিতে পারে নাই। স্থৃতা, বন্ধ, গেঞ্জী, মোজা, গালিচ। প্রড়ৃতি এই অঞ্চলের 
প্রধান উৎপন্ন ব্রবা। কানপুরের তীাবুর কাপড় বিখ্যাত। 

(৪) পশ্চিম বজ অঞ্চজ-_- পশ্চিম বঙ্গের কার্পাস শিল্প হুগলী অববাহিষার 
অন্তর্গত কলিকাতার উপকণ্ঠেই একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে । ইহার কারণ-__ 
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(ক) রেল ও জলপথে ভারতের প্রসিদ্ধ ক্রুয়বিক্রয় কেন্দ্রসমূহের সহিত 
কলিকাতা বন্দরের সংযোগ , (খ) 

কলিকাত1 বন্দরের নৈকটা , (গ) 

ঝরিয়। ও রাণীগঞ্জে কয়লাখনি- 
সমূহের নিকটবত্তাা অবস্থান হেতু 
প্রচুর শক্তিসম্পদেব স্থলভ সরবরাহ, 
€ঘ)পঃ বঙ্গ, বিহার ও উডিস্তা হইতে 
প্রচুব স্থলভ শ্রমিকেব সরববাহ, 
(উ) কলিকাতা র ব্যাঙ্ক-সমূহ ও ধনী 
সম্প্রদায় হইতে মূলধনেব সবববাহ, 

(চ) পশ্চিম বঙ্গের আর জলবাধু, 

এবং (ছ) কার্পাসজাত দ্রব্যের 
ব্যাপক স্থানীয় চাহিদা । পশ্চিমবঙ্গে 
কার্পাস শিল্পের অধিকতর প্রসাবেব ৫৮ নং চিত্র-_উল্লেখযোগ্য বয়ন-কেন্দরসমূহ 
প্রচুর সম্তাবন রহিয়াছে । পশ্চিমবঙ্জেব কলসমূহে যে পবিমাণ কার্পাসজাত দ্রব্য 
উৎপাদিত হয় তাহ] দ্বার! স্কানীয় চাহিদাও মিটান যায় না। অথচ কেবল মাত্র 
আভ্যন্তরীণ চাহিদাই যে ব্যাপক তাহা! নহে , আসাম, বিহাব ও উডিম্যাতেও 
পশ্চিম বজেব কার্পানজাত দ্রব্োব প্রচুব চাহিদ। বহিয়াছে। তবে কার্পাস 
উৎপাদক অঞ্চলসমূহ শিল্পকেন্রুসমূহ হইতে বহুদূবে অবস্থিত হওয়ায় পশ্চিম- 
বঙ্গকে যথেষ্ট অন্থবিধা ভোগ কবিতে হইতেছে । বর্তমানে এখানকার কার্পাস 
শিল্পপ্রৃতিষ্টানসমূহে আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবাব জন্াই অধিক পরিমাণে ধুতি 
ও শাঁভী উৎপাদিত হইতেছে। 

উপরোক্ত চাবিটি অঞ্চল ব্যতী তও পাঞ্জাব, দিলী, মধ্য প্রদেশ, অন্ধ, রাজস্থান, 
মধ্যভারত, সৌবাষ্ট্র, উভিষ্যা, বিহবাব, মহীশূর এবং কেবালায় কার্পাস শিল্প 
প্রতিষ্ঠান বহিয়াছে। দিলীব ধুতি, তাবু, চাদর প্রভৃতি দ্রব্য বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

বর্তমান অবস্থ। ও ভবিষ্যৎ উন্নতির স্ভাবলা বর্তমানে ভাবতে 
পৃথিবীর সমগ্র উৎপাদনের ১৫% বস্ত্র এবং ১৩% স্তা উত্পাদিত হইতেছে । 
ভারতীয় কার্পাস শিল্পেব বর্তমান জমত্যা গুলির মধ্যে (১) দেশাভ্যন্তরে কার্পাস 
উতৎপাদনেব স্বল্পতা, (২) শিল্পগ্রতিষ্ঠানসমূহের উতৎপাদন-ক্ষমতার হুল্পতা, (৩) 
যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত উৎপাদনজনিত বয়নযস্ত্রসমূহের অস্বাভাবিক ক্ষয় এবং (৪) 
কলের সুতা উৎপাদন ও তাত শিল্পের সহিত স্ব সমন্বয় সাধনের অভাবই 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ভারতের কার্পাস শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ভারতে উৎপাদিত 
ক্ষুর আশবুক্ত কার্পাস বাতীতও পুর্ব আফ্রিকা, মিশর, সুদান, যুক্তরাষ্, 
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পাকিস্তান গ্রভৃতি অঞ্চল হইতে আমদানীকুৃত উচ্চশ্রেণীর কার্পাস ব্যবহার 
করিয়া থাকে । তবে বর্তমানে ভারতের বহুস্থানে দীর্ঘ ঝাশযুক্ত কার্পান উৎ- 
পাদনের এবং সকল প্রকার কাপপাসের অধিকতর উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে 
এবং এই চেষ্টা ফলবতী হইতেও আরম্ভ করিয়াছে । 

ভারতীয় কার্পাস শিল্পের প্রতিষ্ঠানসমূহের বোক্বাই অঞ্চল হইতে বিকেক্ত্রী- 
ভবন বর্তমান কালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । বোম্বাই অঞ্চলে যে সমস্ত প্রারৃতিক 
ও অর্থনৈতিক সৃযোগন্ুবিধা রহিয়াছে দেশাভ্যন্তরে অবস্থিত অন্থান্ত কার্পাস 
শিল্পকেন্দ্রসমূহে উহা অপেক্ষাও অধিকতর স্থযোগন্থবিধা বভিয়াছে। এই 
সমস্ত কারণে কার্গাস শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি বোম্বাই অঞ্চল হইতে বিকেন্দ্রীড়ৃত 
হইয়! উপরোক্ত অঞ্চলসমূহে গড়িয়া উঠিতেছে। 

ভারতীয় কার্পাস শিল্লের অধিকতর প্রসারের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে । 
কারণ আভ্যন্তরীণ চাহিদা ছাড়াও বিদেশে ভারতীয় কার্পাসজাত ভ্রব্যের 
চাহিদা দিন দিনই বুদ্ধি পাইতেছে। এমতাবস্থায় ভারতে উন্নঙ্ধরণের 
উত্পাদনপদ্ধতি প্রবর্তিত হইলে, উৎপাদিত দ্রব্যাদির মুল্য হাস পাইলে, 
ভারত কার্পাস উৎপাদনে স্বাবলম্বী হইতে পারিলে এবং বহুমুখী পরিকল্পনার 
সহায়তায় জলবিছ্াতের উৎপাদন স্থলভ হইলে, ভারত ভবিষ্যতে কাপড়ের 
কল ও তাত শিল্পের সাহায্যে দেশের চাহিদা মিটাইয়াও পৃথিবীর বাজারে, 
বিশেষতঃ চীন, মধ্যপ্রাচ্য, ব্রহ্মদেশ, পুর্ব আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর বস্ত্র 
রপ্তানী করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৬*-৬১ সালে 
ভারতে বস্ত্র ও স্বত। উত্পাদনের পরিমাণ দাড়ায় যথাক্রমে ৬৭৩৮ কোটি মি. 

বন্্ ও ৮০১ কোটি কি. গ্রা, স্তা। ১৯৬৫ সালে ভারতীয় কলগুলির বন্তর 
ও স্থতা উৎপাদনের পরিমাণ দীড়ায় যথাক্রমে ৪৬৭"৬ কোটি মি. বস্ত্র ও ৯৪ কি. 
গ্রা, সুতা । বর্তমানে ভারতের ৫৬২টি কাপড়ের কলে ১২২ কোটি টাকার 

মূলধন ও ১০ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে। 

(২) পশমবঘ্ন শিল্প (৬/০০116 55016 [170050:5) 

কুটিরশিল্প হিসাবে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত পশম উৎপাদক অঞ্চলেই এই 
শিল্পের প্রসার পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু যান্ত্রিক উৎপাদনের দিক হইতে গ্রেট 

ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রাম্স এবং জার্মানীর পশমশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পৃথিবীর 
সমগ্র পশমশিল্পে ষে পরিমাণ পশম ব্যবস্ত হয় তাহার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ 

ইউরোপীয় পশমশিল্পকেন্্রসমুছেই বাবৃত হইয়া থাকে। ইউরোপীয় 
পশমশিল্প গ্রেট ব্রিটেন হইতে আরম্ভ করিয়! পশ্চিম রুশিয়! পর্যস্ত বিস্তৃত 
অঞ্চলে সর্বাধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, 
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ক্যানাডা, ইতালী, বেলজিয়াম প্রভৃতি অঞ্চলেও পশম শিল্পের প্রসার দেখা 

যাইতেছে। 

৫৯ নং চিন্ত্র--পৃথিবীর প্রধান প্রধান গশম-বয়নকেন্্রমূহ 

পশম-উৎপাদক অঞ্চলসমূহে পশম শিল্পের অনুন্নত অবস্থা 
যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চল, আন্দিজ্জ পর্বতাঞ্চল, দক্ষিণ আমেবিকাব দক্ষিণাঞ্চল, 

দক্ষিণ আফ্রিক।, অস্ট্রেলিয়া! এবং নিউজীল্যাণ্ড সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 

পশম উৎপাদন কবিয়া থাকে । কিন্তু এই সমস্ত অঞ্চলে পশম শিল্প বিশেষ প্রসার 

লাভ করে নাই, কারণ-(১) এই সমস্ত অঞ্চলে লোকবনতি বিবল হওয়ায় 

শ্রমিক লরবরাহ অপ্রচুব, (২) এই সমস্ত অঞ্চল বয়নযন্ত্র-উত্পাদক অঞ্চলসমূহ 

হইতে বদদুরে অবস্থিত , (৩) এই সমস্ত অঞ্চলে মৃছু ও স্বল্পকালস্থায়ী শীতকাল 

এবং বিবল লোকবসতির দরুণ পশম বন্থেব চাহিদা অতি অল্প; (৪) পরিস্কৃত 

ও ধৌত পশম মূল্যবান এবং স্থায়ী বলিয়া এই সমস্ত পশম বছ দৃব দেশে 

রপ্তানী হইয়। থাকে । 

(ক) গ্রেট ব্রিটেন পশম-বয়নশিল্পের সং্ঠনে পৃথিবীতে একটি 

উল্লেখষোগ্য স্থান অধিকাব করে। গ্রেট ব্রিটেনের ইয়র্কশায়ার অঞ্চলে 

এই শিল্প একদেশীভূত হইয়াছে, কারণ-(১) ইয়ুর্কশায়ারের নিকটবর্তা 

পিনাইন পর্বতমালাব গাত্র বহিয়া যে সমস্ত জলধার1 পতিত হয় তাহাদ্দের জল 

চুনবজিত ও নরম। তৈলাক্ত পশম পরিষ্কৃত করিবাব পক্ষে এই শ্রেণীর জল 

একান্ত প্রয়োজনীয় । (২) ইয়র্ক-ডাবি-নটিংহামশায়ার কয়লাখনির অঞ্চলসমূহ 

ইহার নিকটেই অবস্থিত। (৩) এই অঞ্চলে সুলভ শিল্পশ্রমিকের পর্যা্ 

সরবরাহ রহিয়াছে। (৪) পিনাইন পর্বতা চল হইতে প্রচুর পশমের সরবরাহ 
হয়। (৫) পশমজাত দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদা অত্যধিক । (৬) এই অঞ্চল 

সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত হওয়ায় যানবাহন ও আমদানী-রপ্তানীর প্রচুর সুবিধা 
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রহিয়াছে । (৭) এই অঞ্চলের প্রারতিক আবহাওয়া! পশমশিল্পের অনুকূল। 
লীড্স, ব্র্যাডফোর্ড, হাভার্স ফল্ড, হালিফ্যাক্স, ওয়েকফিল্ড, ডিউসবেরী 

এবং ব্যাটলী ইয়ুর্কশায়ার অঞ্চলের বিখ্যাত পশমশ্ল্িকেন্্র। এই নাতিবিস্তৃত 
অঞ্চলটিব মধ্যে আবার উৎপাদন বৈশিষ্ট্য পবিলক্ষিত হয়। উয়র্কশায়ারের 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত ব্র্যাডফোর্ড, হ্যালিফ্যাক্ন, কেইলী প্রভৃতি পশমশিল্প- 
কেন্দ্রমূহ অতি উচ্চ শ্রেণীর পশমজাত দ্রব্যাপ্দ উৎপাদন করে এবং হাডার্স- 
ফিল্ড, ডিউলবেবী, ব্র্যাডফোর্ড, লীডস্ প্রভৃতি দক্ষিণ-পুর্বাঞ্চলের পশম-কেন্তু- 
সমূহ অপেক্ষারুত নিম্শ্রেণীব পশমঙ্গাত দ্রব্যাদির উত্পাদন করিয়া থাকে । 

ইয়র্কশায়ার ব্যতীতও (১) পুর্ব ল্যাঙ্কাশায়ার, উত্তর ম্যাঞ্চেন্টার ( রকৃডেল 
এবং বিউরি ), পুর্ব ম্যাঞ্চেস্টার ( মস্লে এবং স্ট্যাপীব্রীজ ), (২) পশ্চিম ইংল্যা 
(স্টন্ডড, ডাবস্লে, উঠটুনে, ট্রব্রিজ, কিডারমিনিস্টার ), (৩) ওয়েলস 
(ক্যামার্থনশায়াব ), (9) লীস্টারশায়াব ( লীস্টার, মত্রে, উইগস্টন, লাফার- 
বরে] ), (৫) স্কটল্যাণ্ড (হুডউইক ) এবং (৬) আয়র্লযাণ্ড ( বলিমেলা) বেলফাস্ট 
এবং কর্ক) অঞ্চলেও পশম শিল্প প্রনার লা কবিয়াছে। 

গ্রেট ব্রিটেনের পশম শিল্পে নিযুক্ত সমগ্র পশমের মাত্র ১৫ ভাগ গ্রেট 

ব্রিটেনে উৎপন্ন হয়। অবশিষ্টাংশ অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাও, দক্ষিণ-আফ্রিক, 
উক্পুয়ে এবং আর্জেন্টিনা হইতে আমদানী হইয়া আসে। গ্রেট ব্রিটেন অতি 
উচ্চ শ্রেণীর পশমজাত দ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানী করে। ভারত, জাপান, 
সুইডেন, নরওয়ে, রুশিয়া, ডেনমার্ক, ইতালী, স্পেন, যুক্তরাষ্ট্র গ্রভৃতি দেশ 
ব্রিটেনের পশমজাত দ্রব্যের প্রধান গ্রাহক । 

(খ) মহ্াদেশীয় ইউরোপ-_-উচ্চশ্রেণীর পশমজাত ভ্রব্যাদির উৎপাদনে 
ফ্রান্স পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। ফ্রান্সের পশম শিল্প প্রধানতঃ 
উত্তরাঞ্চলেই সমধিক প্রসার লাত করিয়াছে । ফ্রান্সে উৎপন্ন পশমের 

পরিমাণ এ দেশের পশম শিল্পের চাহিদা অপেক্ষা অল্প হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে 
পশম আর্জেন্টিনা এবং অঞুুলিয়া হইতে ফান্নে আমদানী হইয়া আসে। 
রুয়ে, রুবে, লীল, টুরকোধা ওঁ রেইম ফ্রান্সের উল্লেখযোগ্য পশমশিশ্লকেন্দ্র। 
বেলজিয়ামের ক্রসেলস্, পশ্চিম জার্মানীর রূঢ অববাহিকা, পুর্বন্জার্মানীর 
স্তাক্সনী অঞ্চল এবং পোল্যাণ্ডের লাইলেশিয়া ইউরোপীয় পশম বয়ন শিল্পের 
অন্যান্য উল্লেখষোগ্া কেন্দ্রশমুহ । 

(গ) রুশিয়ার পশম বয়ন কেন্্রসমূহ এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসার 
লাভ করিলেও মক্কো, লেনিনগ্রাদ, ফ্রিয়ানোভো, ক্লিন্তসি, পাভলোভস্কি 
প্রভৃতি স্থানে এবং ইউরোপীয় কুশিয়ার মধ্যভাগেই সমধিক প্রসারলাভ 
করিয়াছে । সম্প্রতি ইউক্রেন, ককেসাস, কাজাকস্তান' গ্রভৃতি অঞ্চলেও 
নূতন নৃতন পশম বয়ন কেন্্রসমূহ গড়িয়া উঠিতেছে। 
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(ঘ) যুক্তরাষ্ট্রে পশম-শিল্পের প্রসাব প্রায় সর্বত্রই পবিলক্ষিত হয়। তবে 
মেবীল্যাণ্ড হইতে ওহিও, পেনমিলভ্যানিয়া, নিউজানি, নিউইয়র্ক এবং দক্ষিণ 

নিউ ই*ল্যাণ্ডের মধা দিয়া মেইন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে এই শিল্পেব প্রসার 
অত্যন্ত ব্যাপক । এই বহুবিস্তত অঞ্চলটিব মধ্যে আবাব ফিলাডেলফিয়া, 

প্রভিডেম্স, লোয়েল এবং অরসেস্টার অঞ্চলে বয়ন যন্ত্রপাতির নৈকট্য, অন্কুল 
জলবায়ু, কয়ল৷ ও জলবিছ্যৎ কেন্দ্রসমূহের নিকট বত্তিতা, পশম বস্ত্রেব ব্যাপক 
চাহিদা এবং পধাপ্ণ নিপুণ শ্রমিকের সরবরাহ হেতু পশম বয়নশিল্প সমধিক 
প্রসাবলাভ কবিয়াছে। এতদঞ্চলের ফিলাডেলফিয়া! গালিচা তৈয়াবীর শ্রেষ্ঠ 
কেন্দ্র। দেশীয় শিল্পের চাহিদা মিটাইবাব জন্য যুক্তবাষ্ট্র বুল পবিমাণে পশম 
অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আমদানী করিয় 
থাকে। উত্পাদিত পশমবস্থ্বেব অধিকাংশই দেশাভ্যস্তবে ব্যবহৃত হয়, অতি 

সামান্য অংশই বিদেশে রপ্তানী ভইয়া যায়। 
(ও) জাপানের পশম শিল্প অন্যান্য শিল্পেব ন্যায় তাদুৃশ উন্নত নহে। 

অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিক] ও দক্ষিণ আফ্রিক1 হইতে আমদানীকৃত পশমেব 
সাহায্যে ওসাকা ও আহচি অঞ্চলে এই শিল্পগভিয়া উঠিয়াছে। চীন 
(সাংহাই ), অস্ট্রেলিয়া (সিড্নী ও মেলবোর্ন), ভারত (পাঞ্জাব ও উঃ 
প্রদেশ ) ব্রাজিল (রায়ো-ছ্ঘ-জেনেরো ), আর্জেন্টিনা] (বুয়েনস আয়ার্স ) 
প্রভৃতি অন্যান্য উৎপাদক অঞ্চলসমৃহ। 

(৩) (রেশম বয়ন-শিল্প* (9111 10050) 

(ক) যুক্তরাষ্ট্রের রেশম বয়ন-শিল্প _বেশম-শিল্প সংগঠনে যুক্তবাষ্্র 
পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার কবে। পুঃ পেন্সিল্ভ্যানিয়া, দঃ নিউইংল্যাণ্ড, 
উঃ নিউজাসি এবং দঃ'নিউইয়র অঞ্চলে এই শিল্পের গ্রসার সমধিক । এই 
অঞ্চলে পথিবীর মোট রেশম দ্রব্য উৎপাদনে ৪০% এবং যুক্তরাষ্ট্রের মোট 
বেশম-দ্রবয উৎপাদনের ৮০% উৎপাদিত হয়। নিপুণ শ্রমিক ও শক্তি 
সম্পদেব প্রাচুর্য, স্থানীয় চাহিঙ্নাব ব্যাপকতা, ক্রয়বিক্রয় কেন্দ্রের নৈকট্য, এবং 
পরিবহন ব্যবস্থাব স্থবিধা হেতু এই সমগ্র অঞ্চলটিতে বেশম বয়নশিল্প 
একদেশীভূত হইয়াছে । শিল্পে ব্যবহৃত সমগ্র রেশমই জাপান, চীন প্রভৃতি 
দেশ হইতে যুক্তরাষ্টে আমদানী হইয়া আসে। রেশম দ্রব্যের ব্যবহারে 
যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে। 

(খ) ইউরোপের রেশম বয়ন-শিল্প--পৃথিবীর মোটু রেশম বস্ত্রে 
প্রায় &$ অংশই ইউরোপ মহাদেশে উৎপাদিত হয়। দক্ষিণ ইউরোপের ফ্রান্স 

* গুট (০০০০০৫) হইতে রেশম হ্তার উৎপাদন--৯২ পৃঃ দেখ। 



যন্ত্রশিল্প--বয়ন শিল্প ২৮৯ 

ও ইতালীতেই এই শিল্পের প্রসার সমধিক । স্ুইজারল্যাগ্ড, জার্মানী, 
যুক্তরাজা প্রভৃতি অঞ্চলেও' এই শিল্পের প্রসার পরিলক্ষিত হয়। কয়ল1 ও 
জলবিদ্যুৎ শক্তিব প্রাচ্য, স্থলভ ও নিপুণ শ্রমিকের পধাপ্ত সরবরাহ, রেশমূ- 

বন্ধের ব্যাপক স্থানীয় চাহিদা, দক্ষিণ ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে রেশম 
সববরাহ, এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার কর্তৃক স্থানীয় রেশমবয়ন শিল্পসমৃহ কে 

শ্ুন্কেব সাহাযো বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে সংরক্ষণ গ্রড়ৃতিই হইল 
ইউরোপীয় রেশম বয়ন শিল্পেব উন্নতির মূল কারণ। লিয় ফ্রান্সের সবগ্রধান 
বেশমশিল্পকেন্দ্র । এই অঞ্চলে দক্ষ ও স্থলভ শ্রমিকের সরবরাহ এবং রোন 

অববাহিকার কয়লা ও রেশমের প্রাচুষ এই শিল্পের উন্নতির সহায়ক । 

শিল্পাগারসমূতে ব্যবজত বেশমের পরিমাণ দেশাভ্যন্তরে উৎপাদিত রেশমের 
পরিমাণ অপেক্ষা অপিক হওয়ায় ইতালী, জাপান ও চীন হইতেও ফ্রান্সে রেশম, 
আমদাণী করাভয়। স্যাতেতিয়ে, আভিগন এবং নিমে অঞ্চজেও রেশম 

দ্রবা উত্পাদিত হয়। উত্তরেক্টুপা অববাহিকা অঞ্চলে ইভালীর রেশম শিল্প 

সংগঠিত হইয়াছে । এই অঞ্চলে রেশম, জলবিদ্যুৎ এবং স্থুলভ ও দক্ষ 

শ্রমিকের প্রাচুধ বেশম-শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের সহায়তা করে। কমে।, 

মিলান ও নার্গমোতে রেশম স্জ্জ প্রস্তুত হয় এবং মিলানে রেশম বয়ন হইয়া 

থাকে । ইহ! ইউরোপের শ্রেঠ রেশমবয়ন-কেন্দ্র। জার্মানীর ন্তাক্সনী ও 

বাইন পর্যংকে বহু বেশম বয়ন প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে । ক্রেফেল্ড জার্মানীর 
বিখ্যাত রেশম বয়ন কেন্ত্র। অআুইজারল্যাণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে রেশম বয়ন- 
শিল্প প্রসাব লাভ করিয়াছে। যুক্তরাজ্যে রেশম শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ 
কবে নাই। দক্ষিণ-পুর্ব চেশায়ার, উত্তর-পশ্চিম স্ট্যাফর্ডশায়ার, ম্যাক ল্স্ফিল্ড, 
লীক এবং লংটন অঞ্চলেই এই শিল্পের প্রসার ব্যাপক । 

(গ) জাপানের রেশম বয়ন-শিল্প-_জাপানে রেশমকীট পালন (52:100]- 
€0০) এবং গুটি ভইতে রেশম স্ন্ছের উৎপাদন একটি ব্যাপক শিল্প হইলেও 
রেশম বয়নশিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। জাপানের জলবায়ু রেশমকখট 
পালনের পক্ষে বিশেষ উপষ্োগী। জাপানের অন্তর্গত হনন্ব দ্বীপের অনুর্বর 
ভুমিভাগে প্রচুর তত গাছ জন্মিয়া থাকে । এই গাছের পাতা খাইয়াই 
গুটিপোক। বাচিয়]! থাকে । জাপানে বৎসরে দুইবার (বসন্ত ও শরৎকালে ) 
রেশমগুটির উৎপাদন করা হয়। গুটি হইতে হত উৎপাদন প্রধানত: কুটির 
শিল্প হিসাবে পরিচালিত হইর] থাকে । মধ্য হনস্থ ( ফোলা ম্যাগনা, 
কোয়াণ্টে। সমভূমি ও নাগোইয়া অঞ্চল ) ও কিউসিউ দ্বীপেই অধিক পরিমাণে 
রেশম সত] উৎপাদিত হয়। 

রেশম বয়নশিল্পের প্রতিষ্ঠানসমূহ ইসিকাওয়া, কিয়োটো, কোয়াণ্টো, 
টোচিগি, ইমানসী প্রভৃতি অঞ্চলেই সমধিক প্রসার 'লাভ করিয়াছে । 

নু. ১.-১৯ 



২৯০ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

এতদঞ্চলের রেশমশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকাংশই ক্ষুদ্ৰায়তন। তবে হনন্থ্ 
দ্বীপের পশ্চিমতটে অবস্থিত ফুকুই ও কানাজাওয়াতে রেশম শিল্পের বৃইদায়তন 
কারখানাও রহিয়াছে । 

জাপানের রেশম বস্ত্রেব প্রধান প্রধান ক্রেত] হইল মাকিন যুক্তরা্ট্র, ভারত, 
ফিলিপিন, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ। 

(ঘ) চীনের রেশম বয়ন শিল্প-_চীনদেশে হস্তচালিত তাতের সাহায্যে 
প্রচুর রেশম দ্রব্য উৎ্পন্ন হয়। বতমানে ক্যাপ্টন, সাংহাই এবং অন্তান্ত শহরে 
বয়নের কারখানা সমূহ স্থাপিত হইয়াছে । চীনের রেশমদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী 
হয়। 

(ড) ভারতের রেশম বয়ন শিল্প-__বর্তমানে ভারতে গরদ, তসর, এগ্ডি, 
মুগ, প্রভৃতি নানা শ্রেণীর বেশম বস্ত্র বু পরিমাণে উত্পাদিত হইতেছে। 
ভারতের প্রধাণতঃ তিনটি অঞ্চলেই রেশম বস্ত্র উৎপাদিত হয় £_-(ক) দক্ষিণ 
মহীশুর ও তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোর জেলা )&্৮থ) পশ্চিমবঙ্গের মুশিদাবাদ, 
মালদহ, বীরভূম ও বাকুডা জেল1, এবং (গ) “কাশ্মীর, জম্মু ও পাঞ্জাবের 
সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ | ছোটনাগপুর, উডিস্য। এবং মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশে 
তসর; আসামে এপ্ডি ও মুগ, নীলগিরি অঞ্চলে মুগা এবং উত্তব বিহার 
অঞ্চলেও বর্তমানে রেশমের উৎপাদন বুছি' পাইতেছে। 

(8) কুন্রিম ব্রেশম বয়ন ব। ব্রেপ্প' শিল্প (21:56010] 
5111. তা] 1২901 [00050 ) 

বন্তমানে কীটজ রেশম অপেক্ষা কক্তরিম রেশম অনেক অধিক পরিমাণে 
উৎপাদিত হইতেছে। প্রথমতঃ, করাতের গু ভা, নরম কাষ্ঠ (প্রধানত: স্প্রস ও 
পাইন)ব। পরিত্যক্ত কার্পাস রাসায়নিক দ্রব্যের সহিত (প্রধানতঃ কার্বন বাইসাল- 

ফাই, আসেটিক আসিড ও ইথার) মিশ্রিত করিয়া! মণ্ডে পরিণত কর] হয়। 
পরে এঁ যণ্ড অতি স্থপ্ ছিদ্রবিশিষ্ট নলের মধ্য দিয় প্রবল বেগে চালিত করিলে 
উহ হুজ্ম হ্ত্রাকারে পরিণত হয়। পরে এইরূপ ক্যয়কটি ুক্ম স্থত্র পাকাইয়। 
উহ্াছ্ার! বস্ত্র বয়নের উপযোগী স্বত্র প্রস্তুত কর। হয়। পধাপ্ত কাচামাল, নরম 
জল, স্থলভ ও দক্ষ শ্রমিকের সরবরাহ ও বিক্রয়কেন্দ্রের নৈকট্য এই শিল্পের গঠন 
ও একদেশীভবনের সহাম্সত1 করে। রেয় সাধারণতঃ গেপি, মোজা প্রভৃতি 
প্রস্তুতিতে ; কার্পাস ও কীটজ রেশমের সহিত মিশ্রিত করিতে এবং 
প্যারাস্থট সিক্ব প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হইতেছে এবং এই সমস্ত কাধে রেয়-র 
ব্যবহার দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। যদ্দিও কৃত্রিম রেশম কীটজ রেশমের ন্যায় 
কোমল, মন্ণ, সুন্দর ও চিন্কণ নহে তবুও স্লভতার জন্ত কৃত্রিম রেশমের চাহিদা 

উত্তরোত্বর বৃদ্ধি পাইতেছে। এই দিক হইতে বিচার করিলে হুহা নিংসন্দেহে 
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বল। যায় ষে কৃত্রিম রেশম কীটজ রেশমের সহিত প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে। 
জাপান, যুক্ত রাষ্্, ইতালী, জার্মানী, যুক্তরাজ্য, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড প্রধান 
প্রধান কৃজিম রেশম উগ্পারূক দেশ। ক্যানাডা, বেলজিয়াম, স্থইজাবল্যাও্, 
পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও কৃত্রিম রেশম উৎপন্ন হইতেছে । ভারতে কত্িম 

রেশম শিল্প কেরালা, বোম্বাই ও অন্ধ অঞ্চলে একদেশীভৃত হইয়াছে । ভারতের 
এই শিল্পের ভবিষ্যুৎ উজ্জ্বল ধলিয়াই মনে হয়। রেয় বস্ত্রের রগ্ানীকারক 
হিসাবে জাপান প্রধান। অন্যান্য রপ্তানীকারক দেশগুলির মধো পশ্চিম 
জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজা, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড উল্লেখযোগ্য । 

কাগজ শিল্প (09061: 1[000850:% ) 

যেকোন প্রকার তন্ময় উত্ভিজ্জ পদার্কে মণ্ডে পরিণত করিয়া তাহার 
দ্বারা কাগজ প্রস্তত করাযায়। তবে এ মণ্ডের সহিত বিবিধ রাসায়নিক 
দ্রব্য, যথ|__চায়ন] ক্লে, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ফটকিরি ও ট্যাল্ক মিশ্রিত 
করা হয়। কাগজের মণ্ড প্রস্তুত করিতে প্রধানতঃ এস্পাো ও সাবাই 
ঘাস, খড, বাশ, তু'তগাছ, বাওবাব, পরিত্যক্ত পাট,ছিন্ন বন্ধ, নরম কাণ্ঠ 
প্রভৃতি বাব্হৃত হয়। বর্তমানে পৃথিবীতে ধত কাগজ তৈযারী হয় তাহার 
৯০%-এরই মূল উপকরণ কাষ্ঠমণ্ড। কাষ্ঠমণ্ড তৈয়ারীর জন্য কেবল মান্র কোমল 

কাষ্ঠই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে স্পুস, ফার ও পাইন-_ 
এই তিন প্রকারের কাটের ব্যবহারই অধিক। কঠিন কার্ট হইতেও কাগজের 
উপযোগী মণ্ড প্রস্তত হয় তবে উহাতে সময়, পরিশ্রম ও বায় অত্যান্ত অধিক 
হইয়! পড়ে। কাগজ শিল্পের একদেশীভবনের পক্ষে নিম্ললিখিত কয়েকটি 
ভৌগোলিক অবস্থার একত্র সমাবেশ সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় ৫১) প্রচুর কোমল 
কাষ্ঠ সমৃদ্ধ বনভূমির নিকটবন্তিতা। (২) পরিষার ও নরম জঙ্গের পধাপ্ত 
সরবরাহ । (৩) কল-কারখান] চালাইবার জন্য গচুর যাস্তিক বা বৈছু)ছিক 
শক্তির সরবরাহ; কারণ দৈনিক ১ টন কাষ্ঠমণ্ড তৈয়ারীর জন্ত গড়ে প্রায় ১০০ 
অশ্বশক্তি পরিমিত যান্তিঝব৷ বৈঢাাতিক শক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে । (৪) 
কাগজশিল্লে ব্যব্ত নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্যের পর্যাপ্ত সপ্বরাহ। (৫) 
শিল্পকেন্দ্রে কাষ্ঠ ও বিবিধ রাসায়নিক পদ্দাথের সরবরাহ এবং শিল্পকেন্দ্র হইতে 
কাষ্ঠমণ্ড বা কাগজ বিভিগ্ন ভোগকেন্জ্রে প্রেরণ করিবার জন্ত স্থনিয়ন্িত ও সুলভ 
পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজন । বনাঞ্চল হইতে কাষ্ঠ ছেদন, কারখানায় 
কাষ্ঠ প্রেরণ প্রভৃতি কার্ধের জন্য সুদক্ষ শ্রমিকের পধাপ্ত সরবরাহ। 

বৃহৎ আকারে এই সমস্ত ব্যাপারের একত্র মমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় 
বলিয়া! কাগজ উৎপাদনে পৃথিবীর দুইটি অঞ্চল সমধিক গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে 
-_(১) উত্তর আমেরিকার সেপ্ট-লরে্স নদীর অববাহিকার অন্তর্গত যুক্তরাষ্র ও 
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ক্যানাডার পূর্বাঞ্চল এবং (২) উঃ পঃ ইউরোপের অন্তর্গত নরওয়ে, সুইডেন, 
ফিনল্যাও্ পঃ জার্মানী, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ। ইহা ব্যতীত জার্পান এবং 

রূশিয়াও কাগজ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। ভাবতেও 

কাগজ প্রস্তত হয় তবে ভারতের কাগঞ্জশিল্প বিষে উন্নত নহে। পৃথিবীক 
মোট ডৎপাদিত কাগজের প্রায় 8 অংশ যুক্তবাষ্টরে, £ অংশ ক্যানাড়ায় 

এবং প্রায় & অংশ উঃ পঃ ইউরোপেব দেশসমূহে উত্পাদিত হয়। 

ভারতির কাগজ 

ভাবতে কলে প্রস্তত কাগজের উৎপাদন আবস্ত হয় ১৮৭০ সালে, গুগপলী 

নদীর তীবে বালির “রয়্যাল পেপার মিলে”। বর্তমানে ভারতে মোট ১৯টি 
কাগজের কল আছে। ইহাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৪টি, মহারাষ্ট ও গুজরাটে 
৪টি, উত্তবপ্রদদেশে ২টি, অঙ্কে ৩টি, মহীশৃবে ২টি, এবং বিহাব, উড্িস্যা, পাঞ্জাব, 

"ও কেবালার গুত্যেকটিতে একটি কবিয়। কল আছে। পশ্চিমবঙেব 

কলিকাতাই ভারতীয় কাগজ-শিল্পেব প্রধান কেন্ত্রস্বল। এই ১৯টি কলেব 

মোট বাধিক উত্পাদন ক্ষমত] ২'১ লক্ষ টণ এবং প্রকৃত উৎপাদন ২ লক্ষ টন। 
উহ! ব্যতীত ও ভারতে ১৮টি বোর্ড তৈয়াবীর কল আছে। 

ভারতীয় কাগজেব কলসমূহে সাবাই ঘাস ও বাশ প্রধান কীামাল বপে 
ব্যবহৃত হয়। নিকষ্ট শ্রেণীর কাগজ তৈয়ারীব জন্য ছিন্নবস্, পাট, শণ এবং 
পুরাতন কাগজও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সাবাই ঘাস উত্তরপ্রদেশ ও নেপালে 
প্রচুর জন্মে। আসামের কাছাড, উভিত্যার সম্ধলপুব, আঙ্গুল, পুবী, গঞ্জাম 

প্রভৃতি জেলায় এবং গুজবাট রাজ্যেব স্থরাট ও মহাবাষ্ট্ের কানাডা জেলায় 
প্রচুর বাশ পাওয়াযায়। বাশের 

মণ্ডে গ্রস্তত কাগজ সাবাই ঘাসেব 

কাগজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট । কিন্ত 

বাশের মণ্ডে কাগঙছের পরিমাণ 
অধিক হয় এবং উৎপার্দত 

কাগজের মূল্যও স্থলভ হয়। 
ভারতে বাশেব সরবরাহ অপযাপ্ত 

হওয়ায় এবং ভারতে উচ্চশ্রেণীর 
কাগজের চাতিদ। অল্প হওয়ায় মনে 

হয় এদেশে বাশ হইতে কাগজ 

উত্পাদনের বিরাট সম্ভাবনা 

আছে। উচ্চশ্রেণীর সংবাদপন্জের 
কাগজ তৈয়ারী করিতে কাষ্ঠমণ্ড ৬*নং চিজ--তারতের শিল্পকেন্ত্র সমূহ 
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বাবহৃত হয়। হিমালয়ের পাদদেশে পাইন, ফার, বার্চ প্রভৃতি সরলবর্গীঁয় বুক্ষ 
যদিও প্রচুর জন্মে, কিন্তু যানবাহনের অন্থৃবিধা! হেতু উহ্বাদ্িগকে উপযুক্তভাবে 
কাধে বাবহার কর যাইতেছে না। কাশ্মীর রাজ্যের পাইন বুক্ষ হইতে 
কাষ্ঠমণ্ড এবং উচ্চশ্রেণীর কাগন্ধব প্রস্তৃতির বিপুল সম্ভাবন। রহিয়াছে । সম্প্রতি 
দেরাছুনের বন-বিজ্ঞান গবেষণাগার বাগাসের সাহায্যে কাগজ উৎপাদনের 

চেষ্টা করিতেছে । কাগজ প্রস্তুত করিতে ব্রিচিং পাউডার, কণ্টিক সোডা, 
সোডা আযাশ, ক্লোরিন, গন্ধক, সোডিয়াম সাল্ফেট, আযালুমিনিয়াম সালফেট 
প্রভৃতির প্রয়োজন হয়| ১ টন কাগজ প্রস্তত করিতে প্রায় ৩ টন কয়ল। 
জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হ্য়, তবে যে সমস্ত অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত ও 
ব্যবহৃত হইতেছে সে সমস্ত স্থানে কয়লার ব্যবহার অল্প । 

উগ্পাদক অঞ্চল__পশ্চিমবলের কাকিনাভা, টিটাগড, রাণীগঞ্জ এবং 
নৈহাটিতে কাগজের কল রহিয়াছে । পুরে এই সমস্ত কলে ১৬০০ কি, মি. 

দূর হইতে আনীত সাবাই ঘাস কাচামালরূপে ব্যবহৃত হইত । বর্তমানে এই” 
কলসমূহে বাশের মণ্ডও ব্যবহৃত হইতেছে । পঃবঙ্গ ও তৎপাশ্ববতণা অঞ্চল- 
সমূহ হইতে ছেঁডা কাপড, কাগজ, ঘাস ও বাশের ; রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, বোকারে। 
প্রভৃতি খনি হইতে পধাঞ্ধ কয়লার, স্থানীয় শিল্পাগারসমূহ হইতে এবং 
কলিকাতা বন্দরের মাধ্যমে আমদানীকৃত রাসায়নিক দ্রব্যের, জল, মূলধন ও 
শ্রমিকের স্থানীয় সরবরাহের প্রাচুষ এবং সর্যোপরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হেতু 
ভারতের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কাগজ প্রস্তুত হয়। 
কলিকাত]। কাগজের একটি শ্রেষ্ঠ বাজার । উত্তরপ্রদেশ কাগজ উৎপাদনে 
ভাবতের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই প্রদেশের কাগজের কল 
দুইটির একটি লক্ষৌ এবং অপরটি সাহারানপুরে অবস্থিত । লক্ষষৌ-এর কলটি 
বর্তমানে উত্তরগ্রদেশেব পূর্বাঞ্চল হইতে সংগৃহীত ঘাসের দ্বার এবং সাহারান- 
পুরের কলটি উত্তবপ্রদদেশের পশ্চিম অঞ্চলের ঘাসের সাহায্যে কাগজ উত্পাদন 
করিতেছে । বিস্ারের কাগজের কল ডালমিয়ানগরে অবস্থিত। এই কলে 
সাবাই ঘাস ব্যবহৃত হম়ঞ& উড়িস্যার সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত ব্রজরাজনগরের 
কাগজের কলে বাশ ব্যব্হত হয়। পাঞ্জাবের কাগজের কল জগদ্ধণীতে 
অবস্থিত। ৮০০ কি: মি দূরবতাঁ নেপাল হইতে ঘাস সংগ্রহ করিয়া এই কল 
চালানো হয়। জগছ্বীর কলটিতে সলভ জলবিছ্যাৎ সরবরাহের সৃযোগ 

রহিয়াছে । মহারাষ্র ও গুজরাটের কাগজের কলসমূহ বোম্বাই, পুণা এবং 
আমেদাবাদে অবস্থিত। এই কলগুলির নিকট কাচামাল ন1 থাকায় কাষ্ঠমণ্ড 
€ আমদানীক্কত ), ছিন্নবস্ত্র এবং কাগজ এই অঞ্চলের কারখানাসমূহে কাচাঁমাল 
হিসাবে ব্যবন্ৃত হয়। মহীশুর ( ভদ্রাবতী ) এবং কেরালার ( পুণালুর ) 
কলসমূছে বাশ এবং জলবিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। অন্ত্রের কলগুলি রাজমহেস্তরী 



২৯৪ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

ও সিরপুরে অবস্থিত। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের নেপানগরে সংবানপত্রের কাগজ 
উৎপাদনের জন্ত একটি কারখান। মধ প্রদেশ সরকারেব আথিক সাহায্যে গঠিত 
হইয়াছে । স্থানীয় কাষ্ঠ হইচ্তে কলে বাবহারের উপযোগী কাষ্ঠমণ্ড প্রস্তুত হয়। 
কাশ্মীর এবং গাডোয়াল রাজ্যেও কাগজ শিল্প সংগঠনের বিপুল সম্ভাবন! 
রহিয়াছে । টিম কাগজ তৈয়ারীর জন্য প: বঙ্গের হুগলী জেলার অন্তর্গত 
ক্রিবেণীতে একটি কারখানা খোল] হইয়াছে। 

বর্তমান অবস্থ।-_দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে ভারতীয় কাগজ-শিল্লের 

বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। যুদ্ধের পর হইতেই কাগজের উত্পাদন ও 
চাহিদা ক্রমাগত বুদ্ধি পাইতেছে। তবে, বর্তমানে ভারতীয় কাগজ-শিল্প 

কতকগুলি অন্তুবিধার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। (১) কষ্টিক সোডা, 
র্রিচিং পাউডার, সন্ট-কেক্ প্রভৃতি অত্য।বশ্ঠক রাসায়নিক দ্রব্যসমূৃহ অতি 
উচ্চমূল্যে বিদেশ হইতে আমদানী করা হইতেছে ; (২) বন্দর-অঞ্চল তইতে 

এই সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য কাগজ-শিল্লাগারসমূহে প্রেরণেব খরচও অত্যধিক ; 
(৩) শিল্পশক্তির অভাবও কাগজ-শিল্পাগারসমুহে বিশেষরূপে অনুভূত হইতেছে; 
(৪) বিদেশী কাগজের প্রতিঘরন্দ্িতা ভারতীয় শিল্পের উন্নতির পথে অন্তরায় 
স্বরূপ হইয়া উঠিতেছে ; এবং (৫) দেশ বিভক্ত হওয়ায় বাশের অপ্রাচুর্য দেখা 
গিয়াছে ! 

ভারত সাধারণতঃ যুক্তরাজ্য, নরওয়ে, স্থইডেন, জার্মানী, জাপান এবং 

নেদারল্যা্ড হইতে কাগজ আমদানী করে। ভারতে যদিও উচ্চশ্রেণীর কাগজ 
বিশেষ প্রস্তত হয় না তথাপি দেশের প্রয়োজনীয় নিকষ্ট শ্রেণীর কাগজও 
ভারতীয় কলগুলি সম্পূর্ণরূপে সরবরাহ করিতে পারে না। ভারতীয় কাগজ 
শিল্পের অধিকতর সম্প্রসারণ করা আশু কর্তব্য। 

ব্লাসায়নিক শিল্প (00175701091 [09090159 ) 

বর্তমানকালে রাসায়নিক ভ্রব্যাদি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত শিল্পকার্ষেই ব্যবহৃত 
হয় বলিয়৷ পৃথিবীর অধিকাংশ শিল্পাঞ্চলেই রাসায়নিক শিল্পের সংগঠন অল্প- 
বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। তবে জার্মানী, ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, রুশিয়া, 
পোল্যাণ্ড, চেকোঙ্লোভাকিয়া, স্ুইজারল্যাও্ড ও জাপানেই এই শিল্পের গ্রসার 
সমধিক । 

রাসায়নিক শিল্পের বৈশিষ্ট্য-_অন্থান্ত শ্রমশিল্পের তুলনায় রাসায়নিক 
শিল্পের কয়েকটি ত্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । 

(১) অন্তান্ত ষে কোন শিল্প অপেক্ষা এই শিল্পে গবেষণ! কার্ধে নিযুক্ত 

মূলধনের পরিমাণ বহুগুণে অধিক ; (২) রাসায়নিক শিল্পে ক্রমান্থত গবেষণার 
ফলে উৎপাদিত ভ্রব্যাদির এবং উৎপাদন পদ্ছতির ভ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়; 
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(৩) রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রথমতঃ গবেষণাগারে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রস্তত 
করিয়া পরে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বুহদায়তন শিল্পাগারসমূহে উহাদের উত্পাদন 
করা হইয়া থাকে । এইরূপভাবে অন্ত কোন শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন কর 
হয় না। (৪) রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন পদ্ধতি দ্রুত পরিবন্তিত হয় বলিয়। 
এই শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিরও দ্রত পরিবর্তন আবশ্যক । ফলে উৎপাদন 
ব্যয়ও অধিক হইয়া! পড়ে; (৫) একই রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে সাধারণতঃ 

বহুপ্রকারের দ্রব্যাদি উৎপাদিত হইয়! থাকে; (৬) অন্টান্ত যে-কোন শিল্প 
অপেক্ষা এই শিলে রসায়ন বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্লু শ্রমিকের প্রয়োজন হইয়া 

থাকে , এবং (৭) এই শিল্পে ব্যবসহ্ত বন কাচামাল, যেরূপ, বাতাস, জল, 

লণণ, কাষ্ঠ, কয়লা, প্রভৃতির সরবরাহ প্রচুর ও স্থলভ | 

বিভিষ্ন শ্রেণীর রাসায়নিক দ্রব্যা্জি 
গুরু রাসায়নিক ভ্ব্যাদি ( চ7০৪৬%৮ 01১017710815 )__সালফিউরিক 

আিড, সোডাআযাস, ক্লোরন, কষ্টিক সোডা, কৃত্রিম সার প্রভৃতিই ইহার 
অন্তর্গত। 

সালফিউরিক আসিড (5517010170 4১০10 )-_ নানাবিধ শিল্পকাধে 
ব্যবহৃত হয় বঙগিয়া ইহার উত্পাদন ও ব্যবহার দেশগত উন্নতি বা অবনতির 

স্থচক বলিয়া গণা করা হয়। পথিবীতে উত্পাদিত মোট সালফিউরিক 
আালিডের ৪৭৫% আমেরিক1 (যুক্তরাষ্ট্র ৪৫%, ক্যানাডা ৩০% এবং অন্তান্ত 

১৫০%), ৩৬% ইউরোপ (যুক্তরাজ্য ৮%, জার্মানী ৬০%, ফ্রান্স ৫%, ইতালী 
৫০, বেলজিয়াম ৪%, স্পেন ২%, নেদারল্যাণ্ড ২%, এবং অন্যান্য ১৪% ), ৯% 

রুশিয়া, ৩ % অস্ট্রেলিয়া এবং ৪'৫% অন্যান্য দেশগুলি উত্পাদন করিয়। থাকে | 

গন্ধক ও পাইরাইট (05:15) হইল ইহার উত্পাদনের প্রধান প্রধান 
কচামাল। 

সোভাআস, ক্লোরিন এবং কষ্টিক সোডা! পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ক্ষার 
রসায়ন। বহুবিধ রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ, কাচ, সাবান প্রভৃতি প্রস্ততিতে 

প্রচুর পরিমাণে সোড/১ আস (508 4১৪17) ব্যবহৃত হয়। চুনাপাথর, 
লব্ণ ও কোক কয়ল। ইহার প্রধান প্রধান কাচামাল। রুশিয়া, ব্রিটেন ও 

জার্মানী একযোগে যে পরিমাণ লোডাআ্যাস উৎপাদন করে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই 
সেই পরিমাণ নোডাআ্যাস উৎপাদিত হইয়া থাকে । আফ্রিকার কেনিয়া 
অঞ্চলেও বর্তমানে ইহা উৎপাদিত হইতেছে। 

বীজাণুনাশক ও জল পরিশোধক চিসাবে এবং রঞ্জক ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদি 
উৎপাদনে প্রচুর ক্লোরিন (05101%5 ) এবং সাবান, রাসায়নিক ভ্রব্য ও 
কঞ্সিম রেশম উৎপাদনে প্রচুর কষ্টিক সোডা (08860 3০৫8 ) ব্যবহৃত 
হইয়। থাকে । এই উভয়বিধ রাসায়নিক ভ্রবোর উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি 



২৯৬ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

সাধারণতঃ জলপথে উত্তম পবিবহন ব্যবস্থাযুক্ত লবণক্ষেত্র সমূহের সানিধ্যেই 
গড়িয়া উঠে। ] 

রাসায়নিক সার (01)617108] 66161115615)--গ্ক রাসাফনিক শিল্পের 

মধ্যে বাসায়নিক সার প্রস্তত শিল্প অন্যতম ;! নাইট্রোজেন ও ইহাব বিভিন্ন 

যৌগিক পদার্থ, ফসফরাস ও পটাস এই শিল্পের প্রধান প্রধান উপাদান । 
নাইট্রোজেনের বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ হইতে উৎরষ্ট শ্রেণীব রাসায়নিক 

সাব প্রস্তত হইয়া থাকে । তবে, সোডিয়াম নাহটেেট বা সোব। হইতে আহত 

খনিজ নাইট্রোজেনেব সাহাযেয প্রস্তত রাসায়নিক সারহই বিশেষ উল্লেখষোগ্য । 
দক্ষিণ আমেবিকার চিলি মোবাব একচেটিয়া কাববারী। বহুক্ষেত্রে 
আমোনিয়াম সালফেটকে সোরার পবিব্ সামগ্রী হিসাবে ব্যবহাব কা 
হইয়া থাকে । আমোনিয়াম সালফেট কয়লার উপজাত সামগ্রী হিপাব 
পাওয়া যায় বলিয়া যুক্তবার্ট্, ব্রিউ্রেন, জার্মাণী, জাপান, কৌ পবা, ফন্স এবং 
রুশিয়ায় ইহার উত্পাদন অধিক । পথিবীতে উৎপাদিত নাহট্রোছন ঘটিত 

সারের প্রায় ৫০% ইউরোপ মহাদেশের অন্থর্গত |বভিন্ন দেশে উত্পাদত্ত হয়। 

এই শ্রেণীর সার উৎপাদনে জার্ানী পৃথিবীতে শীষস্কান অর্ধিকাব কবে। 
উদ্ভিদ খাছ্য ফলফবাস সরবরাহকাবী ফলফেট সাধাবণতঃ মৃত প্রাণীর 

হাড হইতে পাওয়া গেলেও খনিজ ফসফেট হহতেহই ইহাব সববরাহ বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এই জাতীয় খনিজ ফনফেট-এর উত্পাদন যুক্তরাষ্ট্রেই (বকি 
পর্বতাঞ্চল, ফ্লোবিডা ও আপালাচিয়ান অঞ্চল) সবাধিক। রুশিয়া (কোলা, 

মন্কো ও কাজাকম্ত'ন ), উত্তব আফ্রিকা এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহেও 
ইহার সরবরাহ প্রচুব। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের গাদ (5198) হইতেও 
ফসফেট পাওয়া যায়। জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ এইরূপ গাদ 
হইতেই ফসফেট-ঘটিত সাব প্রস্তত কবিয়া থাকে । যুক্তবাষ্ট, জাপান, ফ্রান্স, 

ইতালী, অস্ট্রেলিয়া, স্পেন, জার্মানী এবং নেদাবল্যাণ্ড প্রচুব ফলফেট-ঘটিত 
সার প্রস্তত করে। স্বাভাবিক অবস্থায় ইউরোপীয় দেশগুলিতে এই সাবেব 
উৎপাদন উত্তর আমেবিকার উত্পাদনের দ্বিগুণেরও ত্ুধিক | 

পটাস গ্রধানতঃ জার্মানী (স্টাসফার্ট ), ফ্রান্গ ( আলসাম), স্পেন 
( করভোব ), যুক্তরাষ্ট্র (কার্লসবাড, নিউইয়র্ক ও টেক্সাস ), রুশিয়া (ইউবাল ) 
এবং পোল্যাণ্ড (গ্যালিসিয়] ) হইতে পাওয়া যায়। এ সমস্ত অঞ্চলেই পটাস- 
ঘটিত সার প্রস্তত হইয়। থাকে । 

বিস্ফোরক দ্রব্য ( ঢ79109156ও )--পটাসিয়াম নাইট্রেট, কাঠকয়লা, 

গন্ধক, নাইট্রোসেলুলোজ, আমিটোন প্রভৃতি হইল বিস্ফোরক ভ্রব্যাদি 
প্রস্তুতির প্রধান প্রধান কাচামাল। তবে ইহাদের মধ্যে নাইট্রোজেনের 
বিভিন্ন যৌগিক পদার্থই বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । এই নাইস্রোজেন প্রধানত ঃ 
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চিলির সোডিয়াম নাইড্রেট হইতে, কোকচুলীর উপজাত ভ্রব্যাদ্ি হইতে অথবা 
বাতাস হইতে সংগৃহীত হইঠ্া থাকে । বিস্ফোরক দ্রব্যার্দির সামরিক গুরুত্ব 
হেত বর্তমানে পৃথিবীর প্রত্যেক শিল্পপ্রধান দেশেই ইহ] উৎপাদিত হইতেছে। 

বিশ্লেষিত রগ্রক দ্রব্য (55005660595 )- আলকাতর] হইতে 
উৎপাদিত বেনজলের সহিত সাপফিউগ্গিক আসিড মিশাইয়া রগুক দ্রবাদি 

প্রস্তুত করা হয়। যুক্তয়াজা, ফ্রান্স, ইতালী, স্থইজারল্যাও, জান্নানী, যুক্ত বাষ্টর, 
রুশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে ইহার উৎপার্দন গুচুর। যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজার- 
লযাণ্ড হইতে প্রচুর রঞ্জক দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। 

ওষধপত্র (10:58 ৪190 14601017169 )__-আর্সেনিক ও উহার নানা- 

বিধ যৌগিক পদার্থ, আম্পিরিন, ফেনল, বাবিটল, সালফানিলামাইড, আযাটি- 
ব্রিন, প্যালুড়িন, অরিযো-মাই সিন গ্রভৃতি নানাবিধ বিশ্লেষিত ওষধপত্র হহার 

অন্বর্গত। জার্মানী, ফ্রান্স, যুক্তবাজা ও যুক্তরা্ট্রেই ইহাদের উত্পাদন সমধিক । 
প্লাস্টিকৃস্ (01536153)_-কাষ্ঠ বা কাপাস মণ্ডের সহিত নাইট্রিক অযাসিড 

মিশ্রিত করিয়া “নাইট্রোসেলুলোজ” বা “পাইরোক্সাইলিন” গ্স্তত করা হয়। 
ইহাই প্রাহ্টিক শিল্পের প্রধান কাচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কাষ্ঠমণ্ড 
বা করাতের গুড হইতে যে “লিগনিন” পাওয়া যায় তাশ্াার দ্বারাও প্রাঙ্টিক 
প্রস্তত হয়। নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে বনুবিধ গুণসম্পন্ন_-যেবূপ 
ইস্পাত অপেক্ষাও কঠিন, আলুমিনিয়াম অপেক্ষাও হান্কা, অগ্নি ও অশ্ররোধক, 
বহুবিধ বর্ণ ও স্বচ্ছতা বিশিষ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রান্তিক প্রস্তুত ₹ইতেছে। 

প্রান্টিক বতমানে গৃহাদি নির্মাণ কাধে, বৈদ্যুতিক শিল্পে, জলরোধক বস্ত্র 

গাণিতিক যন্ত্রপাতি, থলি, বোতাম, কোমরবন্ধ, জুতা, কৃত্রিম রাত, চির'ণী 

প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্ততিতে ব্যবহৃত হইতেছে । ভারতেও বর্তমানে 
এই শিল্পের গ্রসার লক্ষ্য করা যাইতেছে। 

লাবান ও তগসংশ্লিষ্ট দ্রব্যার্দি-_সাবান, স্যাম্পু, ক্ষৌরকর্মে ব্যবহৃত 

ক্রীম, বহুবিধ প্রসাধন দ্রব্য প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। সাবান প্রস্তুতিতে চবি ও 
উত্তিজ্জ তৈল প্রচুর পদ্িমাণে ব্যবহাত হয়। পৃথিবীর বহু দেশেই এই সমস্ত 
শিল্পের গ্রসার পরিলক্ষিত হয়। উৎকষ্ট শ্রেণীর সাবান গস্ততিতে ফ্রান্স 
উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। 

সিমেণ্ট (0:67067€) _রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত হয় বলিয়া! ইহাকেও 
রাসায়নিক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে। গ্ুহাদি নিশনাণে ইহার 
ব্যবহার সমধিক। চুনাপাথর, কাদা, জিপসাম, বাতচুল্লীর গাদ, বেলেপাথর, 
কয়লা প্রভৃতিই হইল এই শিল্পের প্রধান প্রধান কাচামাল ৷ পৃথিবীর প্রায় 
সমস্ত উন্নতিশীল দেশেই সিষেপ্ট প্রস্তত হইয়া থাকে । বে যুক্তরাষ্ট্র এবং 

ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলি (জার্মানী, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী, রুশিয়া 
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প্রভৃতি ) একযোগে পৃথিবীর প্রায় ৭৫% সিমেন্ট উত্পাদন কবিয়া! থাকে । 

সিমেণ্ট শিল্পে ব্যবহৃত কাচামাল সমূহ গুরুভার বলিয়া এই শিল্প সাধারণত: 

কাচামালের সান্িধোই গডিম! উঠে। 

ভাব্রতেব্র ব্রাসায়নিক ও তৎসংশ্রিষ্ট প্রপান প্রধান 
বহ 

ভারতের রাসায়নিক শিল্প-_দেশবন্সার্থ যুদ্ধোপক রণ গ্রস্ত করিতে, 
স্বাস্থ্যবন্ষার্থ নানাবিধ ওধধ প্রস্থত কৰিতে, কৃষিকাধেব উন্নতিব জন্য সার প্রস্তুত 

করিতে ও নানাবিধ শিল্পে ব্যবহা' বি'ভন্ন বাসাযনিক দ্রব্য উত্পাদন করিতে 

দেশাভান্তরে বাসায়নিক শিল্পেব উৎকধ সাধন করা যে কোন বাঞ্ছেব প্রধান 
কতব্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হতেই এদেশে বাসায়নিক শিল্প প্রসাব 
লাভ কবিতে আরম্ভ কবে। বত্মানে ভাবছেব ২৫০টিবও অধিক ন্ুদ্রীয়তন 

রাসায়নিক শিল্পাগাবে প্রায় ৩৫ হাজাব শ্রমিক নিযুক্ত বহিয়াছে। 
শিল্পাঞ্চল _-ভাবতীয় বাসাধনিক দ্রব্যগুপিকে প্রধানত: নিক্নলিখিত তিন 

শ্রেণীতে ভাগ কব চলে । 

(ক) গুরু রাসায়নিক দ্রব্য- _গদ্ধক ও তজ্জাজ দ্রবা, ভাইড্রোক্লোরিক 

আমিড, সালফিউরিক আসিড, সোডাআযাস, কষ্টিক সোডা, এবং রাসায়নিক 

সার এই শ্রেণীর অন্তর্গত। নানাবিধ শিল্পে এই শ্রেণীর বাসায়নিক দ্রব্য 
ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পব হইতে ভারতে শিল্লোন্নতির 
সে সঙ্গে রাপায়নিক দ্রবোধ উৎপাদন আশাতীত পে বুদ্ধি পাইযাছে এবং 
বর্তমানে বোগ্বাই, কলিকাত।, দিল্লী, কানপুব, অমুততসব, মান্জাজ, ব্যাঙ্গীলোব 
গ্রভৃত্তি অঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীব গুরু বাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদিত হইতেছে । এই 
শ্রেণীব রাপায়নিক দ্রব্য উৎপাদনে উপযোগী কাচামাল, যেরূপ লবণ, চুনাপাথর, 
জিপসাম, বক্সাইট, জিবকন, ইলমেনাইট, বেবিলিয়াম্ মোনাজাইট, কেওজিন 
প্রভৃতি ভ্রবা, ভারতে প্রচুর পাওয়া যায়। তবে পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত অন্য সমস্ত 
অঞ্চলে ( দিল্লী, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং ব্যাঙ্গালোব ) জালানীব অত্যন্ত অস্থবিধা 
থাকায় এ সমস্ত স্থানে এই শিল্প বিশেষ প্রসাব লাভ কবিতে পারে নাই। 
দক্ষিণ ভারতে জলবিছাতের উৎপাদন বুদ্ধি পাওয়ায় এ সমস্ত অঞ্চলে গুরু 
রাসায়নিক ভ্রব্যেব উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। 

নিষ়্ের পরিলংখ্যান হইতে কয়েকটি উল্লেখষোগা রাসায়নিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে 
প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলাফল এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় নির্ধারিত তাগ 
বুঝা যাইবে । 
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ভারতে গুরু রাসায়নিক ভ্রব্যের উৎপাদন, ১৯৫০-৫১--১৯৬৪-৬৫ 

(একক £ হাজার টন) 
বিরল ততিরেরে 

| ঞ 

১৯৫০-৫১ 1 ১৯৫৫-৫৬ | ১৯৬০-৬১ ূ ১৯৬৫-৬৬ 
ডু 

] ই ক ০:১০ 

| 
ৎপাদন উৎপাদন ! অনুমিত উৎপাদন উৎপাদন উত্পাদন 

| 

ূ | উৎপাদন | স্বমচ] 

[ | মত] ূ ( ১৯৬৪-৬৫ ) 

সালফিউবিক আচ্ডি ূ ১,০১ ১৬৭ ৪৭৬ ৩৬৮ ১৭৫০ ৬৯৫ 

মোড় আন ৮২ ২৬৮ ১২ ৫৩০ ২৮৬ 

কষ্টিক সোডা ১২ | ৩৬ ১২৪ ১০১ ৪ ০ ০ ১৯২ 

(ক) জআলকাতরা-জাত রাপায়নিক দ্রব্য--আলকাতরা হইতে 
বেনজল, আনথামিন, আনথাসিন তৈল প্রভৃতি পাওয়া যায়। এই সমস্ত 

রাসায়নিক দ্রব্য রঞ্জক, বিস্ফোরক, গদ্ধ দ্রব্য, প্লাষ্টিক প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য 
উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। কলিকাতা, কুলটি, জামসেদপুরঃ বোম্বাই, ঝরিয়। 
এবং হীরাপুব অঞ্চলে এই সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। 

(গ) বিদ্যুৎজাত রাসায়নিক দ্রব্য--ক্যালসিয়াম কারবাইভ, আযলুমিনিয়াম, 

ম্যাগনেসিয়াম, এবং ফেরোম্যাঙানীজ এই শ্রেণীর দ্রব্য। এই সমস্ত 
বাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনে গ্রচুর বিছ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হয় বলিয়া, বিছ্যুৎশক্তির 
সরবরাহের উপয় এই শ্রেণীর রাসায়নিক দ্রব্যের উত্পাদন নির্ভর করে। এই 

শরেণীর রাসায়নিক দ্রবোর উৎপাদন ভারতে অধিক প্রসার লাভ করিতে পারে 

নাই। ভারতে জলবিদ্যুৎ উত্পাদন বুদ্ধি পাইলে পশ্চিম বঙ্গ, মহারাষ্ট্র 
তামিলনাড়ু, মহীশুর এবং উত্তর প্রদেশে এই শ্রেণীর দ্রব্যের উত্পাদন বৃদ্ধি 
পাইবে বলিয়া আশ] কর যায়। 

বর্তমান অবস্থ।__ভারতের বৃহদায়তন রাসায়নিক শিল্পাগারসমূহ প্রধানত 
পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র গুজস্টাুট এবং মহীশূর রাজ্যেই অবস্থিত। পশ্চিমবজের 
কলিকাতা ভারতীয় রাসায়নিক শিল্পের কেন্ত্রস্থল। সমগ্র ভারতে যত 

বাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদিত হয় তাহার প্রায় ৪৮ ভাগই কলিকাতায় প্রস্তুত 
হইয়াথাকে। দেশের চাহিদার অনুপাতে নিত্যব্যবহ্থার্ধ রাসায়নিক দভ্রবেঃর 
উৎপাদন এদেশে এখনও অতি অল্প! তবে ভারত সরকার পুণাতে "ন্তাশনাল 
কেমিক্যাল লেবোরেটরিজ” নামে যে বৃহৎ রাসায়নিক শিল্প গবেষণাগার স্থাপন 
করিয়াছেন তাহাতে ভারতের রাসায়নিক দ্রব্যের অভাব বহুলাংশে দূরীভূত 
হইবে বলিয়! আশ] করা যায়। ভারতের রাসায়নিক শিল্পের প্রধান ক্রট হইল 
এই যে ইহা! কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় মধ্যবত্ত সামগ্রীর ক্ষেত্রে বিদেশের 
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উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল । তবে আশা করা যায় যে 'ই্ডিয়ান ড্রাগস এও 
ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ, ও “হিন্দস্থান অর্গানিক কেমিক]াল্স্ লিঃ, এই প্রতিষ্ঠান 
দুইটি সম্পূর্ণ হইলে এই ক্রটি বল পরিমাণে দুর্ণীভূত হইবে। ভারত সরকার 
সম্প্রতি দিল্লীতে একটি [0107 তৈয়াবীর কারখান। এবং পুণার পিম্প্রিতে 
পেনিসিলিন, স্টেপটোমাইসিন, টেট্রাসাহক্রিন ও ভিটাঠিন “সি? তৈয়ারীর 

কারখানা স্থাপন করিয়াছেন । 

ভারতের সার প্রস্তুত শিল্প 
ভারতে যেসাব উৎপাদিত হয় তাহাদিগকে নিয়লিখিত তিন শ্রেণীতে 

বিভক্ত কর! যায় ৫ 

(১) নাইক্রোজেন-ঘটিত সার-_-এযাবংকাল পযন্ত এই শ্রেণীর সাবেব 

মধ্যে আমোনিয়াম সালফেট-ই সর্বাধিক পরিমাণে বাবহৃত হইয়া আসিতেছে। 

বিহার ও পঃ বঙ্গের কয়লার খনি অঞ্চলে কয়লা হইতে কোক তৈয়ারীর ৪টি 
কারখানায় উপজাত দ্রব্য হিসাবে ইহা এতদিন পধন্ত প্রস্তুত হইতেছিল, 

তবে ১৯৩৯ সালে মহীশুরের বেলাগুলায় সবপ্রথম বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে উহার 
উৎপাদন কার্য সুরু হয়। কেরালার আলওয়াএ এবং বিহারের সিঙ্বীতে ও 
সম্প্রতি ইহার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । সালফিউরিক আসিড ও জিপসাম 
এই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল । ভারত সরকার কর্তৃক পরিচালিত এশিয়া 
বৃহত্তম সার উৎপাদন কারখানা “মন্ত্রী ফার্টিলাইজার আযাণ্ড কেমিক্যাল্স্” 
বিহারে ধানবাদ হইতে ১৭ মাইল দ:পুবে অবস্থিত। এই কারখানা ১৯৫১ 
সালের অক্টোবর মাস হইতে উৎপাদন কাধ আরম্ভ করে। ইহার বাধিক 

উত্পাদন ক্ষমতা ৩৫ লক্ষ টন আমোনিয়াম সালফেট । এই কারখানায় 
প্রতিদিন ৫০০-৬০০ টন কোক কয়লার প্রয়োজন হয়, তাহা আসে সিল্ধীর 
নিজস্ব কোক কয়লা প্রস্ততির চুল্লী হইতে । এই সার উত্পাদন কাধে পর্যাপ্ত 
জলের প্রয়োজন ইয় বলিয়৷ গোয়াই নদীতে বাধ দিয়! জলসংরক্ষণের ব্যবস্থা! 
করা হইয়াছে । ধানবাদের কয়লাখনির নিকটেই অবস্থিত হওয়ায় এ স্থানে 

কয়লারও প্রাচ্য রহিয়াছে। সিন্ধী উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা দ্বারা ভারতের 
অন্যান্ত অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত। সিন্ধীর কারখানা হইতে উপজাত দ্রব্য 
হিসাবে প্রতিদিন যে ১*** টন ক্যালসিয়াম কাবনেট পাওয়1 যায়, তাহা 
গার একটি সিমেণ্টের কারখানা ও চালান ধাইবে। 

১৯৫*-৫১ সালে ভারতে ৩'৭ লক্ষ টন আমোনিয়াম সালফেট আমদানী 
হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহার চাহিদ1 দাড়ায় ৬'১ লক্ষ টন। এই শিল্পের 
বর্তমান জমন্ত্া গুলির মধ্যে গন্ধক সরবরাহের অপ্রতুলতা৷ এবং সিল্ধী ব্যতীত 
অন্তান্ত কারখানা গুলির উৎপাদন ব্যয়ের আধিক্যই বিশেষ উল্লেগ্নযোগ্য। 

সরকারী সার উৎপাদন কারখানাগুলি ১৪৬১ সালে স্থাপিত 'ফার্টিলাইজার 
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কর্পোরেশন অব ইও্ডয়া লিঃ, নামক এক প্রতিষ্ঠানের তত্বাবধানে পরিচালিত 
হইতেছে। 

(২) ফমনফেট-ঘটিভ সার 2--১৯৫১ সালে ভারতের ১৪টি কারথানায় 
( বোম্বাইয়ে ৭টি, মহীশুরে ২টি, এবং পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, মাদ্রাজ, প্রান 
হায়দরাবাদ এবং দিজীর প্রতোক টিতে ১টি করিয়া) ৬১,০১৮ টনস্থপার-ফসফেট 
উৎপাদিত স্ক্জ (মোট উৎপাদনের ক্মমত] ১২৩৫ লক্ষ টন )। রক ফসফেট ও 

সালফিউরিক আসিড এই শিল্পেব প্রধান কীামাল। রক ফসফেট বিদেশ 
হইতে আমদানী হয় এবং সালফিউনিক আসিভ আম্দানীরুত গদ্ধকের 
সাহায্যে এ দেশেই কেহ কেহ তৈয়ারী করিয়া লয়। দেশাভ্যন্থবে এই সাবের 
চাহিদা বাষিক প্রায় ১'২ লক্ষ টন। উত্পাদন ব্যয়ের আধিক্য এবং 

গন্ধকেব অপ্রাচূর্যই এই শিল্পের বর্তমান সমস্যা! ৷ 
(৩) পটাপ-ঘটিত লার_-ভারতে এই শ্রেণীর সার (১) বিহার, উত্তর 

প্রদেশ ও পাঞ্জাব রাজোর পটাসিয়াম নাইট্রেট হইতে, (২) লবণ উৎপাদনের 
উপজাত দ্রব্য হিসাবে এবং (৩) গুড হইতে প্রস্তত হইতেছে । আমাদের 

দেশে ইহার প্রয়োজন বমানে প্রায় ৩৭,৫০০ টনের | আশা করা যাগ ষে 

অদৃর ভবিষ্যতে দেশে ইহার ব্যবহার বুদ্ধি পাইবে। 
ভারতের পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় কৃষির উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা 

হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় সার প্রস্তত শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জল বলিয়াই মনে 
হয়। 

ভারতে সারের উৎপাদন, ১৯৫০-৫১--১৯৬৫-৬৬ 

(একক : হাজার টন) 

১৯৫০-৫১ | ১৯৫৫-৫৬ ১৯৬৬-৬১ ১৯৬৫-৬৬ ১৯৬৪-৬৫ 

্প-  স : সপ. | -- শি শপে পিস্পিশাশী পি শী শট পপি স্পা 

উত্পাদন | উত্পাদন অনুমিত উৎপাদন উৎপাদন উত্পাদন 
| 

| | উৎপাদন | দ্বমতা 

নাইট্রোজেন-ঘটিত সা ৰ | ক্ষমতা । 

(নাইট্রোজেন ভিত্িতে) |] ৯ । ৮* | ২৪৮ হা 

ফলফেট-ঘটিত সার মা পি ক এ 28 গিরি জািসারারেড্ 

ভারতের জিমেন্ট শিল্প 
গৃহাদি নির্মাণে সিমেন্ট একটি অপরিহার্য উপকরণ। ১ টন সিমেপ্ট 

তৈয়ারী করিতে ১'৬ টন চুনাপাথর ও এটেল মাটি, ০:২ টন হইতে ০৫ টন 
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কয়লা এবং ০**৩৫ টন জিপসাম কাচামাল রূপে ব্যবহৃত হয়। উৎকৃষ্ট 
চুনাপাথর ভারতের অনেক স্থানে রেলপথের নিকটেই পাওয়া যায়। "“এটেল 
মাটিও সবত্র পাওয়া যায়। ভাবতে জিপসাম ও কমলার উৎপাদনও প্রচুর । 

শিল্পাঞ্চল--১৯০৪ সালে মাদ্রাজে ভারতের প্রথম সিমেন্ট তৈয়ারীর 
কারখানা স্থাপিত হয়। ১৯:০-৫১ সালে ভারতের ২১টি সিমেণ্টের কারখানার 

মধ্যে বিহারে ৫টি, মধ্/ প্রদেশে ১টি, মাদ্রাজ-অন্ধে ৫টি, সৌরাষ্ট্রে গট, পেপন্থতে 
২টি এবং মহীশৃর, হায়দরাবাদ, রাজস্থান, ত্রিধাঙ্কর-কোচিন ও মধ্যভারতের 
প্রত্যেকটিতে ১টি করিয়া কারখান। ছিল। এই কারখানাগুলির মোট 
উৎপাদনক্ষমত] ও প্রকৃত উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ৩২'৮ লক্ষ টন ও ২৬৯২ 
লক্ষ টন। এ সালে এই প্রতিষ্ঠানসমূহে ২৭ কোটি টাকা পরিমিত মূলধন ও 
৩৩০০০ শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। ভারতের মধ্যে বিহ্বার সিমেন্ট উৎপাদনে 
প্রধান স্থান অধিকাব করে। বিহারেব ডালমিয়ানগব, জাপলা, চাইবাসা ও 
খেলারী সিমেপ্ট উত্পাদনের প্রধান কেন্দ্র। ভালমিয়ানগরের সিমেন্টের 

কারখানা ভারতের মধ্যে বৃহত্তম । মধাপ্রদেশের জব্বলপুব ও গোয়ালিয়র ; 
গুজরাটের পোরবন্দর , মহীশূরের ব্যাঙ্গালোর 7 তা মিলনাডু-অন্ধের মধুকরাই, 
বেজওয়াদা, ডালমিয়াপুরম ও মঙগলগিরি, পাঞ্জাবের অমৃতসর , ও প্রাক্তন 
হায়দরাবাদ সিমেণ্ট উত্পার্দনের জন্য প্রসিদ্ধ। ১৯৫২ সালে “আসোসিয়েটেড 

সিমেন্ট কোং অব ইত্ডিয়া” নামক একটি সংঘের কর্তৃত্বাধীনে ১২টি (মোট 
উৎ্পার্দনক্ষমত ২৩ লক্ষ টন), ডালমিয়ার তত্বাবধানে ৪টি (মোট উত্পাদন- 

ক্ষমতা ৮"৩ লক্ষ টন ), মহীশুর সরকারের তত্বাবধানে ১টি (মোট উতপাদন- 
ক্ষমত। ০৮৬ লক্ষ টন ) এবং ৬টি স্বতন্ত্র (মোট উত্পাদ্দনক্ষমতা ৬.৭ লক্ষ টন ) 
প্রতিষ্ঠান ছিল। সিমেন্টের উত্পাদন এবং মূল্য “এ. সি. সি. আই” সংঘ কতৃক 
নিয়ন্ত্রিত হয়। 

বর্তমানে ভারতে যে পরিমাণ সিমেণ্ট উৎপাদিত হইতেছে তাহার দ্বারা 
দেশের চাহিদা! মিটাইয়া বিদেশে রপ্তানী করার মত উদ্ধত্ত থাকে ন1। পূর্বে 
ইরাক, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়াতে ভারতীয় সিমে স্কুষ্তানী হইত। ভারত 
বিদেশ হইতে,সামান্ত পরিমাণে উচ্চ শ্রেণীর সিমেপ্ট আমদানী করে। 

ভারতীয় সিমেন্ট শিল্পের বর্তমান সমহ্যাগুলির মধ্যে নিয্নলিখিতগুলিই 
প্রধান :--(১) বর্তমানে সিমেন্টের কলগুলির মধ্যে ৮টিরই উৎপাদনক্ষমতা 
১ লক্ষ টনেরও অল্প, এই কারণে ইহাদের উৎপাদন-বায় অধিক হইয়া পড়ে; 
(২) প্যাকিং, দুরবর্তা স্থান হইতে চুনাপাথর আনিবার ব্যয়, বিদেশ হইতে 
বর্তমানে বর্ধিত মূল্যে যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং দূরবর্তী স্থান হইতে বহু ব্যয়ে কয়ল। 
আনাইতে হয় বলিয়া ভারতে সিমেন্টের উৎপাদন-ব্যয় অধিক হ্বইয়! পড়ে। 
১৯৫৫-৫৬ সাল নাগাদ ভারতের ২৭টি সিমেপ্টের কলের (বোস্বাইতে ২টি 
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এবং বিহার, উডিষ্যা, উত্তবপ্রদেশ ও রাজস্থানের গ্রত্যেকটিতে ১টি কবিয়া 

নৃতন কল ) মোট উৎপাদন 'াডায় ৪৭ লক্ষটন। ১৯৬০-৬১ সালে ভারতের 
সিমেণ্টেব কারখানাগুলিব মোট উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদন দাড়ায় 

যথাক্রমে ৯০ লক্ষ ও ৭৯ লক্ষুটন। ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ ইহার পরিমাণ 

দাড়ায় যথাক্রমে ১৩ কোটি ৪ ১১ কাটি টন। 

ভাব্রতেব্র কয়েকটি উল্লেখযাগ্য ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প 

(ক) ভারতের জাহাজ নিমাণ শিল্প 
( 917110001101175 1005565 0£ [17019 ) 

ভারতীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্পের ব্যাপক প্রসাব অত্যস্ত প্রয়োজনীয়, কারণ 
(১) ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রধানতঃ জলপথের উপরই নির্ভরশীল। (২) 
বর্তমানে সমুদ্রপথে নিকটবর্তী দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যের মাত্র ৪০% ও 
দুববর্তাঁ দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যে মাত্র ৫% ভারতীয় নৌবহর দ্বারা 
পবিবাহিত হয়। (৩) বাস্ত্রিক নিরাপন্ার দ্রিক তইতেও উন্নততর ও শক্তি- 
শালী নৌবহব অতাস্ত প্রয়োজনীয়। (৪) ভাবতে জাহাজ নির্মাণের উপযোগী 
কাচামাল-্ঘথা, লৌহ, কয়লা, জলবিদ্যাৎ ও কাষ্ঠ এবং কারখানার কাধ 
করিবার নিমিত্ত স্থলভ শ্রমিকের প্রাচুর্য রহিম়্াছে। 

কোন অঞ্চলে জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়িয়া! তুলিতে হইলে সেই অঞ্চলে 
নিয়লিখিত সযোগ-স্থবিধাগুলি থাক। প্রয়োজন-(১) গভীর জলযুক্ত 
স্বাভাবিক পোতাশ্রয় , (২) জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের জন্য প্রশস্ত প্রাঙ্গণ; 
(৩) লৌহ ও ইম্পাত, কাঁষ্, কয়লা, প্রভৃতি কাচ1 মালের সান্নিধ্য ও সহজ- 
লভ্যতা। এবং (৪) স্থলভ শ্রমশক্তির প্রাচুধ। 

শিল্পাঞ্চল-_ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারস্তে “সিন্ধিয়া টীম নেভিগেশন কোম্পানী? 
বিশাখাপত্ুনমে ১০, উন পরিমিত পণ্যবাহী জাহাজ নির্মাণের প্রাঙ্গণ 
প্রস্তুত করেন । বিশাখাপত্তনমে জাহাজ নির্মাণ প্রাঙ্গণ স্বাপনের উপযোগী 
কয়েকটি স্থবিধ৷ রহিয়াছে" (১) বিশাখাপত্বনম বন্দরের পোতা শ্রয়টি স্বাভাবিক 
ও গভীর। (২) এই অঞ্চল জনবহুল ন হওয়ায় জাহাজ নির্মাণের উপযুক্ত 
প্রশস্ত প্রাঙ্গণ সস্তায় পাওয়া যায়। (৩) রাউরকেলা,জামসেদপুর ও বরাকরের 
লৌহ কারখানা হইতে প্রয়োজনীয় লৌহ ও ইম্পাত দঃ-পুর্ব রেলপথে অগ্ল বায়ে 
এই অঞ্চলে আনয়ন করার স্থবিধা রহিয়াছে । (৪) জাহাজের ডেক, কেবিন 
প্রভৃতি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ বিহার ও উডিস্তার অরণ্যাঞ্চল হইতে 
প্রচুর পরিমাণে পাওয়া ধায়! (৫) বিহার ও উড়িস্যার 'গণ্ডোয়ান1 কয়লা-বলম়্ 
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হইতে উপযুক্ত পরিমাণে কয়লা সংগ্রহের সহযোগও এ অঞ্চলে রহিয়াছে। 

(৬) ভারতের প্রপিদ্ধ ও সমৃদ্ধ শিল্পকেন্ সমুহের সহিত বিশাখাপত্তনম রেলপথ 
দ্বারা সংযুক্ত । (৭) মাপ্রাজ ও কলিকাত্বার শিল্প ও বাণিজ্যিক পণ্যে সমদ্ধ 
অঞ্চলসমূহ বিশাখাপত্তনম হইতে দূরে নহে॥ (৮) নিকটবততী অঞ্চলসমূহ 

হইতে প্রচুর স্থলভ শ্রমিক পাওয়া যায়। (৯) বিশাখাপত্তনম রায়পুর 
রেলপথে মধা প্রদেশ হইতে শ্রমিক ও কাষ্ঠ সহজে আনয়ন করা যায়। এই 
সমন্ত কারণে বিশাখাপত্তনম দ্মঞ্চলে জাহাজ নির্মাণ শিল্প অবস্থিতি লাভ 

করিয়াছে । ১৯৫২ সালের ১লা মার্চ হইতে "“সিন্ধিয়! গ্বীম নেভিগেশন কোং) 

ভারত সরকার কর্তক নিয়স্ত্রিত ও পরিচালিত “হিন্দুস্থান শিপাইয়ার্ড লিঃ” নামক 
একটি নৃতন প্রতিষ্ঠানে রূপান্তবিত হয়। 

কলিকাতা বন্দর অঞ্চলেও জাহাজ নির্মাণ শিল্প গঠনের বছ স্রযোগ-সথবিধা 
আছে । কারণ এই অঞ্চল লৌহ ও ইম্পাত, কয়লা, শ্রমিক ও বনজ সম্পদে 
সমুদ্ধ অঞ্চলসমূহের অতি নিকটেই অবস্থিত। কিন্তু জাহাজ নির্মাণ শিল্প 
সংগঠনের পক্ষে কলিকাতার প্রধান অস্থবিধ! এই যে--(১) হুগলী নদীতে 
পলল সঞ্চয়ের ফলে এই নদী ক্রমশঃই অগভীর হইয়া পডিতেছে । এই কাবণে, 
এই নদীপথে ১৯,০০০ টন অপেক্ষা অধিকতর মালবাহী জাহাজ যাতায়াত 
করিতে পারে না। (২) হুগলী নদীর অববাঠিক] অঞ্চল জনবহুল হওয়ায় 
জাহাজ নিমাণের উপযোগী বিস্তৃত প্রাঙ্গণ এস্বানে পাওয়া কষ্টসাধ্য ও 

বায়সাপেক্ষ। এই সমস্ত ত্রুটি সত্বেও কলিকাতা জাহাজ-নির্মাণ-শিল্প 
সম্প্রসারণের উপযুক্ত স্বানরূপে নির্বাচিত হওয়া উচিত । কলিকাত] বন্দরের 

খিদিবপুর জাহাজ মেরামতের কেন্দ্র হিসাবে খুব বিখ্যাত। বন্দর হিসাবে 
কলিকাতার গুরুত্ব, জাহাজ নির্মাণের অতি প্রয়োজনীয় উপকরণাদির প্রাচুষ, 
দক্ষ কারিগর ও বাংলায় জাহাজী নাবিকের সংখ্যাধিক্য এবং রাস্ত্রিক 
নিরাপত্তার দিক হইতে শক্তিশালী নৌবহরের বিপুল প্রয়োজনীয়তা ভবিষ্যতে 
কলিকাতা অঞ্চলে জাহাজ নির্মাণ শিল্প সম্প্রসারণের বিশ্ষে অন্প্রেরণ দিবে 
বলিয়! আশা করা যায়। মাদ্রাোজের পোতাশ্রয় অগস্ভীর ও কৃত্রিম হওয়ায় 
জাহাজ নির্মাণ শিল্প সংগঠনের উপযোগী নহে। পশ্চিম উপকূলে মহারাষ্ট্রে 
অন্তর্গত ভাতকাল বন্দরে একটি জাহাজ নির্মাণ কেন্্র স্থাপন কর] হইয়াছে । 
ভদ্রাবতীর লৌহাগার হইতে ইম্পাত এবং মহীশৃূরের ষোগপ্রপাত হইতে 
উৎপার্দিত জলবিদাাত এইঅঞ্চলের জাহাজ নির্মাণ শিল্পে ব্যবহৃত হইতেছে। 
লৌহ ও ইম্পাত এবং কয়লা উৎপাদক অঞ্চলসমূহ হইতে বহুদূরে অবস্থিত 
থাকায় এবং পোতাশ্রয় জনবছল হওয়ায় বোম্থাই অঞ্চলে এই শিল্প বিশেষ 
প্রসার লাভ করিতে পারিবে বলিয়! মনে ভয় না। বর্তমানে বোন্বা্টতে একটি 
জাহাজ মেরামতের কারখান। স্থাপিত হইয়াছে । 
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খে) ভারতের ফোটর গাড়ী নির্মাণ শিল্প 
(40601001116 11070086501 11708) 

ভারতে বর্তমানে (১৯৬৬) অন্কমান ৯'৬ লক্ষ কি. মি. রাস্তা রহিয়াছে 
এবং ইহার মধ্যে ২'৮৪ লক্ষ কি. মি. রাস্তা পাকা । ভারতে রেলপথ পর্যাপ্ত 

নয়, আবার বহুস্থান রেলপথ দ্বারা সংযুক্তও নহে। স্থতরাং এই বহুদূরবিস্তৃত 
দেশে মোটরযানের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। লোকসংখা। অনুপাতে 
এই দেশে মোটর গাভীর সংখ্যা অতাস্ত অল্প। ভারতীয় জনগণের 

জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মোটর গাড়ীর চাহিদা ক্রমশঃই 
বুদ্ধি পাইতেছে--বর্তমানে বেসামরিক চাহিদার পরিমাণ বৎসরে ২৫,০*০ 

মোটর গাভীর । ইহা বাতীত মোটর গাভী প্রস্তুতের উপযোগী লৌহ, ইম্পাত, 
আলোহবগাঁয় ধাতু-দ্রব্য, লৌহসংকর ধাতৃ, রবার এবং অন্যান্য কাচ? মালও 
ভারতে প্রচুর রহিয়াছে । এই সকল দিক দিয়] বিবেচনা করিলে মনে হয় 
ভারতে মোটর গাভী নির্মাণ শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়্াছে। ভারতে 
বর্তমানে ১২টি প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে ; তবে ইহার উৎপাদন অপেক্ষা! সংযোজন 
কার্ই অধিক করিয়া থাকে । ইহাদের মধো মাত্র ছুইটি (হিন্দুস্থান মোটর্স 

লিঃ [ কলিকাত1] ও প্রিমিয়ার অটোমোবাইল্স্ লিঃ [ বোম্বাই ] প্রত্থিষ্ঠানই 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

শিল্পাঞ্চল_-১৯৪১ সালে বৌন্াই-এর উপকণে মাতুয় ভারতের প্রথম 

মোটর গাড়ী নিম্াণের প্রতিষ্ঠান স্কাপিত হয়। এই শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি 
আমেরিকাব ক্রাইস্গার কর্পোরেশনের তত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে। পর্যাচ 
জল ও জলবিছ্াতের সরবরাহ, সমভাবাপন্ন জলবায়ু, বোগ্বাই শহরের চায় সমৃদ্ধ 
ক্রয়বিক্রয় কেন্দ্রের নৈকট্য, স্থলভ ও প্রচুর শ্রমিকের সরবরাহ এবং বোগ্বাই 
বন্দরের নৈকটা এই অঞ্চলের মোটরগাড়ী নির্মাণ শিল্পের সহায়তা করে। বোগ্াই 
অঞ্চলে মোট ৬টি মোটরগাড়ী নির্মাণের কেন্দ্র রহিয়াছে । ১৯৪৪ সালে 
কলিকান্তার উপকণ্ঠে কোম্নগরে বিড়ল। ব্রাদার্স প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থান মোটর 
কোম্পানী নামে একটি মোটক্ শিল্পাগার স্থাপিত হইয়াছে । কয়লা ও লৌহ 
ক্ষেত্রের নিকটে অবস্থিতি, কলিকাতা বন্দর মারফৎ বিদেশ হইতে প্রাথমিক 

ষগ্তরপাতি আমদানীর সুবিধা, স্থলভ শ্রমিকের প্রাচুর্য, উৎ্পক্প দ্রব্যাদি বিক্রয়ের 
জন্য কলিকাতারন্ঠায় সমৃদ্ধ বিক্রয়কেন্দ্রের নৈকট্য প্রভৃতি স্থবিধা থাকায় এই 
কারখানা কোন্নগরে ক্কাপিত হইয়াছে । কলিকাত1 অঞ্চলে মোট ৩টি যোটর- 
গাড়ী নির্মাণ কেন্দ্র রহিয়াছে । জামসেদপুর এবং ব্যাজালোরেও এইকরপ. 
কারখান। স্থাপনের বহুবিধ স্থযোগন্থবিধ! রহিয়াছে । তামিজ্নাড়ুর কোয়েন্ছা- 
টোরে ৩টি মোটর শিল্প কারখানার পত্তন হইয়াছে। 

এই শিল্পের বর্তমান জমন্তাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত গুলিই গ্রধান--(১) 
চ7,5১,-২, 



৩০৬ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

জীবনযাত্রার মান নিম্ন হওয়ায় দেশাভ্যস্তরে মোটর গাড়ীর চাহিদার হল্পাত।; 
(২) এই শিল্পে ব্যবস্বত কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীর ইস্পাত দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ 
সরবরাহের ও বৈদেশিক আমদানীর হুল্পত) (৩) মোটর গাড়ীর বিভিন্ন অংশ 
নির্মাণের উপযোগী শিল্পের অভাব ; এবং (৪) সংযোজক ও উৎপাদকের মধ্যে 
তীব্র গ্রতিযোগিতা। এই শিল্পের ভবিষ্তুৎ প্রসারকল্পে নিযনলিখিত কাযধারা 

নিদিই হইয়াছে £-_ (১) বর্তমান প্রতিষ্ঠানসমূহ কতৃক উৎপাদনের সম্প্রসারণ 

এবং অল্পমূল্যে উৎপাদন ব্যবস্থার অবলম্বন; (২) নূতন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান গঠন 
কর] অপেক্ষা বর্তমান উত্পাদ্দক প্রতিষ্ঠান দুইটিকে অধিকতর উৎপাদন কাধে 
উৎসাহিত করা; (৩) লংযোজক প্রতিষ্ঠানলমৃহকে মোটর গাড়ীপ বিভিন্ন 
অংশ উৎপাদনে উৎসাহিত করা; (8) উৎপাদক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আমদানীর 

স্থবিধ। দান এবং সংযোজক গ্রতিষ্ঠানগুলির আমদানী হ(স করা? (৫) বিভিন্ন 

প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সু সমন্বয় সাধনের দ্বার! প্ররুত উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি 
কর] এবং (৬) মোটরে ব্যবহৃত বিভিন্ন অংশসমূহের মান নির্ধারণ করা। শিয়ের 
পরিসংখ্যান হইতে ভারতে মোটর গাভীর উত্পাদনের পরিমাণ বুঝা যাইবে । 

ভারতে মোটর গাড়ীর উৎপাদন, ১৯৫০-৫১--১৯৬৪-৬৫ 

(একক $ হাজার) 

১৯৫০-৫১ | ১৯৫৫-৫৬ | ১৯৬০-৬১ | ১৯৬৪-৬৫ 

নানাবিধ ব্যবসায়ে বাবহৃত গাড়ী 

যাত্রীবাহী গাড়ী ইত্যাদি 

মোট 

(গ্) ভারতের বিমানপোত নির্মাণ শিল্প 
(4110816 11800965 0£ 10018) 

ভারতের বিমানপোত নির্মাণ শিল্পের &বপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে। 
এই দেশের বহুদুরবিস্তুত আয়তন এবং এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্তের 
অত্যধিক দুরত্ব; অন্ান্ত পরিবহন ব্যবস্থার অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অবস্থা; 
পুর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের মধ্যপথে অবস্থান হেতু ইউরোপ ও এশিয়া 
ংযোগকারী অধিকাংশ বিমানপথেরই ভারতের মধ্য দিয় প্রসারণ; ভারতে 

বিমানপোত চালনার অনুকূল জলবায়ু ও আবহাওয়1; প্রচুর বক্সাইট, জল- 
বিছ্যৎ এবং বিমানপোত নির্মাণের উপযোগী কাষ্ঠের সরবরাহ এবং সর্বোপরি 
ভারতের নবলন্ধ স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত পর্যাপ্ত সামরিক ও অলামরিক বিমান- 
পোতের চাহিদা ভারতে এই শিল্পের গঠন ও প্রসারণের বিশেষ সহায়ক । 
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শিল্পাঞ্চল- যুদ্ধের তাগিদে ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং মহীশৃর ও ভারত 
সরকার কর্তৃক সংযুক্তভাবে পরিচালিত “হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফট ফ্যাক্টরী” 
ব্যাজজালোরে বিমানপোত নির্মাণ কারখানা স্থাপন করেন। ১৯৪২ সালের 
জুলাই মাসে এই কারখানায় প্রস্তুত প্রথম বিমানপোত আকাশে উড্ডীন হয়। 
বর্তমানে মেরামতী কা এবং বিদেশ হইতে আমদানীরুত বিভিক্ন যন্ত্রাংশ 
হইতে বিমানপোত নির্মাণের কাধ এই প্রতিষ্ঠান চালাইয়া থাকে । নিম্নলিখিত 
কারণে ব্যাঙ্গালোর বিমান কাবখানার কেন্ত্ররূপে মনোনীত হইয়াছে--(১) 
পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতের মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকায় ব্যাঙ্গালোরের জলবাধু 
শুদ্ধ এবং সমুদ্রে লবণাক্ত বাধুর প্রভাব হইতে মুক্ত। এইরূপ জলবায়ু 
বিমানপোত নির্মাণের সহায়ক | (৩) শিবসমুদ্রম্, সিম্সা ও যোগপ্রপাত 
হইতে উৎপাদিত স্থলঙ জলবিছ্যাতের সরবরাহ এই অঞ্চলে প্রচুর'। (৩) 

ভদ্রাবতীব লৌহ শিল্পাগার ব্যাঙ্গালোরেব নিকটেই অবস্থিত থাকায় এই 
শিল্পের গ্রয়োজনীয় লৌহ ও ইম্পাঙ সহজেই পাওম!| যায়। (৪) কেরালার 
আযালুমিনিয়াম কারখান৷ হইতে অতি স্থলভে প্রয়োজনীয় আযলুমিনিয়াম-পাত 
সংগ্রহ করা হয়। (৫) সমুব্রতীর হইতে দৃূরবর্তা এবং ছুই পর্বতমালার 
মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এই গুরুত্বপুর্ণ শিল্পটিব বৈদেশিক আক্রমণ হইতে 
স্বাভাবিক (নবাপত্তা রহিয়াছে । (৬) ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ ব্যাঙ্গালোরে 
অবাস্থিত হওয়ায় এই কারখানা প্রয়োজনানুসারে বেজ্ঞানিকদের সাহায্য গ্রহণ 
করিতে পারে। (৭) মহীশুরে দক্ষ ও ন্থুলভ শ্রমিক সরবরাহের প্রাচুর্ 
রহিয়াছে । আসানসোল এবং জামলেদপুর অঞ্চলেও বিমানপোত নির্মাণ 
শিল্প গঠনের বহু স্থযোগন্থবিধা রহিয়াছে । উভয় অঞ্চলেই ইস্পাত ও কয়লার 
প্রাচ্য বহিয়াছে। আসানসোলের নিকটে অন্থপনগরে আযালুমিনিয়ামের 
কারখান। রহিয়াছে এবং জামসেদপুরের অনতিদূরে মুবীতে আযলুমিনিয়ামের 
কারখানা স্থাপিত হইতেছে। অতএব প্রয়োজনীয় আলুমিনিয়ামের পাতও 
উভয় স্থানেই পাওয়া] যাইবে । এই দুই অঞ্চলের জলবাধুও বিমানপোত নির্মাণ 

শিল্পের অস্থকূল। দাক্ঠোদর পরিকল্পন! সম্পূর্ণ হইলে এই দুই অঞ্চলে প্রচুর 
জলবিদ্যুৎ পাওয়া যাইবে । 

ভারতের বিমানপোত নির্মাণ শিল্প এখনও শৈশবাবস্থায় রহিয়াছে । আশ 
করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ভারত সরকারের প্রচেষ্টায় এই গুরুত্বপুর্ণ শিল্পটির 
ব্যাপস্ প্রসার ও উন্নতি সাধিত হইবে। 

(ঘ) ভারতের রেল ইঞ্জিন নির্মাণ শিল্প 
€ 10002506055 1701080-5 01 117058 ) 

১৯৪৩ সাল পর্ধস্ত ভারতে রেল ইঞ্জিন প্রস্তুত হইত না। ১৯৪৩ সালে 
জামজেদপুরে 'টাটা ইঞ্জিনিয়ারিং অ]াগড লোকোমোটিভ কোম্পানী; নামক 



৩৮ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

একটি প্রতিষ্ঠান ছোট মাপের রেলপথের ইঞ্জিন তৈয়ারীর জন্ম 
স্বাপিত ভয়। এই কারখানায় ১৯৫৬ সালের ভিসেম্বর মাস * পর্যস্ত 
২০০টি ইঞ্জিন প্রস্তত হয়। সম্প্রতি এই কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা 

বৃদ্ধি করিয়া ৭৫টি ইঞ্জিনে ড় করান হইয়াছে । ১৯৬৪-৬৫ সালে এই 
কারখানায় ৬৮টি রেল ইঞ্জিন উৎপার্দিত হয়। বর্তমানে এই কারখানায় প্রায় 

৭ কোটি টাকা মূলধন ও ৪৫*০ শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে । ভারত সরকার 
আসানসোলের নিকটে চিত্তরপ্ীনে বড মাপের রেলপথের জন্য একটি ইঞ্জিন 
নির্মাণের প্রতিষ্ঠান স্বাপন করিয়াছেন। বাণীগণ্জের কয়লার খনি হইতে 

কয়লা, মধ্য প্রদেশ ও উড়িহ্য1 হইতে কাষ্ঠ এবং কুল্টি এবং বার্নপুরের ইম্পাতের 
কারখানা হইতে ইম্পীতের সরবরাহ চিত্তরপ্রনের এই শিল্পের উন্নতির বিশেষ 

সহায়ক। ১৯৫ সালে এই প্রতিষ্ঠান হইতে প্রথম ইঞ্জিন তৈয়ারী হয়। 
বর্তমানে এই কারখানাটি বাধিক ২০০ খান। পধন্ত ইঞ্জিন তৈয়ারী করিতে 
পারে। ১৯৬৫ সাল নাগাদ এই কারখানায় ৪৮টি বিদছ্যুচ্চালিত ইঞ্জিন 

উৎপাদিত হয়। আশা করা যায় যে এই কারখানাটি বৎসরে ১৫০টি এই 
শ্রেণীর ইঞ্জিন তৈয়ারী করিতে পারিবে । 

ৰারাণসীর 'ডিজেল লোকো মোটিভ ওয়ার্কস” কারখানাটি বিদেশ হইতে 

আমদানীকৃত যন্ত্রাংশের সাহায্যে ডিজেল চালিত ইঞ্জিনের উত্পাদন কার্ষে 
ব্যাপৃত রহিয়াছে । ১৯৬৫ সাল নাগাদ এই কারখানায় ৪৯টি ডিজেল চালিত 
ইঞ্জিন উৎপাদ্দিত হয়। আশ] করা যায় যে এই কারখানাটি বাষিক ২৫০টি 

এই শ্রেণীর ইঞ্রিন উত্পাদন কাধে সক্ষম হইবে। 

প্রশ্নোত্তর 

1. ৬৬7৪৮ ০ 9500 00681 05 10০81138010 0৫ 11১00180165 7 051৮6 ৪1 ৪০০০1 

01 006 £806025 1001167708116 100817586107) 0: 11700565165 7201) 111005005010155, 

( শ্রমশিল্পের একদেশীভবন বলিতে কি বুঝ? একদেশীভবনের কারণসমূহ দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্বক 
লিখ।) (৮. 0.59$ 0, 5,657 চু. 55163) (পৃঃ ২৬*-২৬৩) 

2১০০০17০101 006 10021159610 20 50806 0126 01659667008 10101) ০01 0176 

০0601 068015 15005চ ০06 31586 01151. (গ্রেট ত্রিষ্নের কার্পাস শিল্পের একদেশী- 

গুবন এবং বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যাহ! জান লিখ ।) (পৃঃ ২৮০-২৮১) 
95 01৮6 2 00161 5800০09115৮ ০01 016 ০0601) 65301525008 80658 ০01 (৪) 006 

[0.5 4১, 8150 (৮) 08087. ((ক) যুক্তরাষ্্র ও (খ) জাপানের কার্পাস শিল্প সম্পর্কে যাহা! জান 
লিখ। ) (পৃঃ ২৭৯-২৮০, ২৮২৮২) 

42256 8 ৪০০0160010৩ আ001161) 178010865 0৫ 03168671191), (গ্রেট 

ব্রিটেনের পশম বয়ন শিল্প সম্পর্কে যাহা জান লিখ |) (পৃঃ ২৮৬-২৮৭ ) 
5, 1701০805 006 ০9865 01790 ৪০০০২১৮ £0: 096 120]. 0£ চ৮০01161) 1000800 

0 0195 098101 আ০০] 9:০0001228 05066৪ 0£ 015৩ ৮০10. ( পৃথিবীর প্রধান প্রধান পশম 

উৎপাদক অঞ্চল সমূহে পশম শিল্পের অনুন্নত অবস্থার কারণ সমূহ নির্দেশ কর।) (পৃঃ২৮৬) 



মন্ত্রশিল্প__ প্রশ্নোত্তর ৩০৯ 

6, ৬৬116০20665 01 (৪) [017 ৪170. &. 566০] 10008091076 00, 5, &১ (9) 

[107 & 5666] 870950 1 0060. 0৫, (০) 11917 & 5066] 100018115 177 006 

০0770100691 20:০6 (7. 9. 61) (টীকা লিখ £ (ক) ধুক্তরাষ্্রের লৌহ ও ইন্পাত শিল্প (৭) 

যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ ও ইম্পাভ শিল্প (গ) মহাদেশীয ইউরোপের লৌহ ও ইন্পাত শিল্প ।) পু 
( পুঃ ২৬৩-২৬৫, ২৬৫-১ ৬৬, ২৬৬-২৬৮ ) 

ণ.0156 2 1066 80০00156 01 61)6 10091)0680601৩ 01 1)685% ০00610010816 17) 0105 

০:10. (পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে গুরু রাসায়নিক স্ত্ব্যের উৎপাদন সম্পর্কে যাহ! জান সংক্ষেপে 
লিখ।) (পৃঃ ২৯৫-২৯৬) 

&, 10150058 0106 16610159] ৫1500100010105 016861%৮ [08101010800 [001৩ 

[71095106068 0৫6 01১6 1105 8170 56251 11)00305 0৫6 11)018. (ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের 

আঞ্চলিক বণ্টন, বর্তমান অবস্থা ও ভবিয়াতের সভ্ভাবন। সম্পর্কে আলোচনা কব।) (৮. 0.6], 
?649 67 ১ 007, ১64 ; ১ 5,693, 64 ) (পৃঃ ২৬৯-২৭৪) 

9, 21৮6 218 20001৫15601 006 109০2010101 0106 1765/ 5666] [0191765 11) 117019, 

(0. £. 64:66) ৮, 0,61) (ভারতের নুতন ইন্পাত কারখানাগুলির অবস্থান সম্পর্কে 
যাহা জান সংক্ষেপে লিখ ।) (পৃঃ ২৭৯-২৭৩) 

10. ৬৬:76 00065 013 006 01586170085 06৮61019101) 01 ৪1100100910115 

17010500506 175019. (ভারতের মোটর গাড়ী নিষ্নাণ শিল্পের সম্প্রতিক সম্প্রসারণ সম্পর্কে 
যাহ! জান লিখ ।) (পৃঃ ৩০৫-৩*৬) 

11, 12%800৮06 015 06৬61000610 01 (2) 51017-000110106, (0) ৪11:015816 810৫ 

100019061€ 170090168 ০06 [17019. € ভারতের (ক) জাহাজ নির্মাণ শিল্প, (খ) বিমানগোত 

নির্মাণ শিল্প, এবং (গ) রেল ইঞ্জিন নির্মাণ শিল্প সম্পর্কে যাহা জান লিখ ।) (পৃ: ৩*৩-৩*৪, ৩০৬৭) 
12, 10630053 €1)6 12610179] ৫1501006010, 01681) 009810101) 2170 0001৩ 

ঢ0:0506005 016 1170181) ০০96601) €65230112 177010505, (1. 9.165 7; ৮১, 0-63; 

00, :. 165; বৈ, ৪. 0-63) (ভারতীয় কার্পাস শিল্পের আঞ্চলিক বণ্টন, বর্তমান অবস্থা 
ও ভবিষ্যতের সম্ভাবন] সম্পর্কে আলোচন! কর ) (পৃঃ ২৮২-২৮৫ ) 

13. ১০৪০ 70605 056 155101)9] 01300000100 8170. 0106 7016567)6 0095161018 0: 

[00191 ০0160010981 1000505* (ভারতীয় রাসায়নিক শিল্পের আঞ্চলিক বণ্টন ও বর্তমান 
অবস্থ। সম্পর্কে যাহা জান লিখ । ) (পৃঃ ২৯৮-৩*১) 

14. 0155 আঃ 9০০০) 012 09৩ 06৮61000966 ০01 1) 16101118961 110080:5 0: 

[7019, (ভারতীর সার প্রস্তুত শিল্পের সাম্প্রতিক সম্প্রনারণ সম্পর্কে বাহ! 8৮ |) | 
১৩৬৬০৩০১ 

1551 288001176 010685 006 01658576-085 96৮61007061)6 06 11)01917 ০61036181 

£7708505” (ভারতীয় সিন্ডট শিল্পের সাম্প্রতিক সম্প্রসারণ সম্পর্কে সংক্ষেগে আলোচন! 
কর 1) € পৃঃ ৩০১০৩৪৩ ) 

16, 4১০০০০১৫101 0006 10081158601) 8170 80206 0176 01656150 009810501 ০0: 136 

1110115050৫ 177019, (ভারতীয় পাট শিল্পের একদেশীতবন ও বর্তমান অবন্থ] সম্পর্কে যাহ! 
জান লিখ।) (চ. 10. %62 , *64, 657 চন, 9.'65) (পৃঃ ২৭৪-২৭৬ ) 

175 90866 011585 186 10810178] 41501100001) 8100 006 01686106 00816101801 

[77912129062 130555025* (ভারতীয় কাগজশিল্পের আঞ্চলিক বণ্টন ও বর্তমান অবন্থ! 
সম্পর্কে বাহ! জান লিখ ।) (পৃং ২৯২-২৯৪ ) 

18, 10155588006 16810158] 015862100020185 056 1075861)0 008101017 2170. 0126 

0001৬ 0:080606 01005 8080: 1700505 0£ 11719. (ভারতীয় শর্করা শিল্পের আঞ্চলিক 

বণ্টন, বর্তমান জবস্থ! ও ভবিস্বতের লভাবন] সম্পর্কে যাহা জান লিখ 1) € পৃঃ ২৭৬০২৭৮ ) 



০পঞ্্ভস্ম শত 

ভোগ ও বাণিজ্য 

চতুর্দশ অধ্যায় 
ভাব্রতেব্র বহির্বাণিজ্য 

(50151517777806 ০:£ [17019 ) 

অর্থনৈতিক ভূগোল অনুশীলনের চারিটি ক্ষেত্রের মধ্যে দ্রব্য-সম্ভারের ভোগ 
এবং বাণিজ্যই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক । পৃথিবীর বু লোকই হয়ত প্রাথমিক 
উৎপাদন, গৌণ উৎপাদন এবং পরিবহন ব্যবস্থার সহিত প্রত্যক্ষভাবে 
সংশ্লিষ্ট নহে; কিন্তু কোন লোকই প্রত্যক্ষভাবে ব্রব্যাদ্দির ভোগ ও ব্যবহার 

না করিয়া থাকিতে পারে না। দভ্রব্যাধির উৎপাদনে কোন অঞ্চলই 

ত্বয়ংপুর্ণ নহে। সেই কারণে প্রত্যেক অঞ্চলই পৃথিবীর অন্ঠান্ত অঞ্চল হইতে 
ভোগ্য পণ্য অল্লাধিক আহরণ করিয়া আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার চেষ্টা 

করে। পণ্যসম্তারের এই আমদানী-রগ্চানীকে বাণিজ্য বলে। দ্রব্যাদি 
ব্যাপক ভোগ বা ব্যবহারই বাণিজ্যের সুচক। 

ভারতীয় বহিরাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য (56860155  0£ 1170185 

£01:6161% €:৪৫০)-_ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ নিতান্ত সামান্য নহে। 

পৃথিবীর বাণিজা পরায়ণ দেশগুলির মধ্যে ভারত হষ্ঠ স্বান অধিকার করে। 
বর্তমানে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলিই পরিলক্ষিত 
হইতেছে । (১) মূল্যের দিক হইতে বহিবাণিজ্যের পরিমাণ বিশেষরূপে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে বাহির্বাণিজ্যের মুল্যগত পরিমাণ ছিল 
৩১২ কোটি টাক।। ১৯৫০-৫১ ও ১৯৬০-৬১ সান ইহা দাড়ায় যথাক্রমে 

১২৭৪'৬২ ও ১৭৬৪৫৫ কোটি টাকায়। | 

(২) ভারতীয় বহির্বাণিজ্যে সাধারণতঃ থাছ্যশশ্তয, ধাতু ও ধাতুদ্রব্য, যান- 
বাহনের সরঞগ্াম, খনিজ তেল ও তজ্জাত দ্রব্য, শিল্পে ব্যবহৃত নানাবিধ কাচা- 
মাল আমদানীর এবং পাটজাত ত্রব্য, চাঁ, বস্ত্র, চামড়া, তামাক, মশল।, অভ্র ও 
ম্যাঙ্গানীজ রপ্তানীর আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। ভারত বিভক্ত হইবার ফলে পাট, 
কার্পাস, জিপসাম প্রভৃতি কয়েকটি অতি মূল্যবান সামগ্রী পাকিস্তানের ভাগে 
পড়ায় ভারত হইতে এই সমন্ত দ্রব্যের রপ্তানী গুরুতররূপে হাঁস পাইয়াছে। 
অপর পক্ষে এ সমস্ত ভ্রব্য বহুল পরিমাণে ভারতে আমদানী হইতেছে । 
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(৩) গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতের শিল্লোন্নতির ফলে তাহার 
কীচামালের রপ্তানী হ্রাস ও আমদানী বুদ্ধি পাইতেছে এব$ শিল্পজাত দ্রব্যের 
রপ্তানী বুদ্ধি ও আমদানী হাস পাইতেছে। ১৯৩৯-৪০ সালে মোট রগুনী 
বাণিজ্যের ৩৮% ও ৪৩% এবং মোট আমদানী বাণিজ্যের ৫৬% ও ২২০ 
ছিল যথাক্রমে শিল্পজাত দ্রব্য ও কাচামালের অধিকারে । কিন্তু ১৯৫৫-৫৬ 

সালে মোট রপ্তানী বাণিজ্যের ৪০% ও ২৪% এবং মোট আমদানী 
বাণিজ্যের ৪৯% ও ২৯% াড়ায় যথাক্রমে শিল্পজাত ভ্রব্য ও কাচামালের 

অধিকারে । 

(৪) সম্প্রতি পথিবীব অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক 
সম্পর্কেরও বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইতেছে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুর্ব 
পধস্ত ভারতের বাণিজ্যসম্বন্ধ যুক্তরাজ্যের সহিত ছিল ঘনিষ্ঠতম। কিন্ত 
যুদ্ধোত্তরকালে একদিকে যেরূপ ভারতের সহিত যুক্তরাজোর বাণিজ্য সম্পর্ক 
হাস পাইতেছে অন্যদিকে তেমনি যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, মিশর, ক্যানাডা, 

জাপান, চীন, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, জার্মানী গ্রভৃতি দেশের সহিত উহ1 ঘনিষ্টতর 
তইতেছে। উদাহরণস্বরূপ বল। যাইতে পারে ষে ১৯৩৭-৩৮, ১৯৪ ৭-৪৮ ও 

১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতের মোট আমদানী বাণিজ্যের ৩১%, ২৭৫০% ও 

২৬'৩% এবং মোট রপ্তানী বাণিজ্যের ৩৪'৬%, ২২'৫%ও ২৮'৩% ছিল একমাত্র 
ব্রিটেনের অধিকারে । অপর পক্ষে, ১৯৩৮৩৯ ও ১৯৫৫-৫৬ সালে মোট 
আমদানীর ৬% ও ১৪*৬% এবং মোট রঞ্ানীর ১০% ও ১৭'১% ছিল যুক্ত- 
বাষ্টের অধিকারে | বিভিন্ন মুদ্রাঞ্চলের সহিতও ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্কের 

উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইতেছে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যস্ত 
ভারতের বতির্বাণিজ্যের মাত্র ১০% ছিল “ডলার” মুন্রাঞ্চলের সহিত, বর্তমানে 

ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ২০-২৫০%-এ ফাডাইয়াছে। মধ্য ও সুদুর প্রাচ্যের দেশগুলির 
সহিতও ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ ক্রমশ:ই বুদ্ধি পাইতেছে। 

(৫) ভারতের বাহির্যাণিজ্যের অধিকাংশই সমুদ্রপথে পরিচালিত ₹ইয়া 
থাকে । স্থলপথে বাণিস্কের পরিমাণ অতি সামান্ত | তবে স্বাভাবিক অবস্থায় 
স্থলপথে পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্য অধিক। 

(৬) ১৯৫১ সাল হইতেই ভারতীয় বাণিজ্যের গতি ভারতের পক্ষে 
প্রতিকূল হইয়া চলিতে থাকে । ১৯৫১ সালে এই গ্রতিকৃল উদ্ধতের 
পরিমাণ ছিল ২২৮ কোটি টাক, ১৯৬১ সালে উহ দ্নাড়ায় ২৮২৭৯ কোটি 
টাকায় এবং ১৯৬৬ সালে দাড়ায় ৬*১'৯৪ কোটি টাকায়। গত কয়েক 
বৎসর যাবৎ ভারতে বঞ্পাতি, অধিক পরিমাণে খাস্ব্রব্য, পাট, কার্পীস, 
প্রভৃতির আমদাশীই ইহার মূল কারণ। 

(৭) ভারতের বহির্বাণিজ্যের অধিকাংশই বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মারফৎ 
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পরিচালিত হয়। তবে, সম্প্রতি কয়েকটি নির্দিঃ পণোর ক্ষেত্রে ইহা কেন্ত্রীয় 
সরকাব নিয়ন্ত্রিত “স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন” কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে । 

ভাব্রতেব্র আমদানী ও ব্রপ্তানী পণ্য 
ভারতের আমদানী ( [19179010 )-_ যন্ত্রপাতি, মোটর গাডী ও 

তৎ্সংক্রান্ত সরঞ্জাম, খনিজ তৈল, কাপড় ও পেস্ট বোর্ড, বেশম ও তজ্জাত 
অব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, পাট, কার্পাস ও তজ্জাত দ্রব্য, পশম ও পশমজাত দ্রব্য, 
ধাতু ও ধাতু আকরিক, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, খাগ্তশস্ত, ইফধ প্রভৃতি প্রধান 
আমদানী দ্রব্য । 

যন্ত্রপাতি প্রধানত; আমদানী হয় যুক্তরাজা, ুক্তবাষ্ট্, পশ্চিম জার্মানী, 
বেলজিয়াম, জাপান, ক্যানাডা ও ফ্রান্স হইতে । ১৯৬৪-৬৫ সালে ভাবতে 
মোট ৩১৬'৩২ কোটি টাকা মূল্যেব যন্ত্রপাতি আমদানী কৰা হয়। যানবাহন 
সংক্রান্ত সরঞ্জাম আমদানী হয় যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্্, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, 
জার্মানী, ইতালী, ফ্রাক্গ প্রভৃতি দেশ হইতে । ১৯৬৪-৬৫ সালে ৬৭:৫৯ কোটি টাকা মূল্যের এ সমস্ত ভ্রব্যাদি এ দেশে আমদানী কা হয়। খনিজ তৈল ও 
তজ্জাত দ্রব্যাদি ইবাণ, চীন, বোর্ণিও, স্থমাত্রা, ুক্তরাষ্ট ব্রন্মদেশ প্রভৃতি দেশ 
হইতে আমদানী হয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে এই, আমদানীর মূল্য ছিল ৬৮*৫৬ 
কোটি টাকা । কাগজ ও পেস্টবোর্ড আমদানী হয় প্রধানতঃ যুক্তবাজা, 
জার্মানী, ক্য।নাডা, সুইডেন, নরওয়ে, যুক্তরাষ্ট্র, ফিনল্যাণড ও জাপান হইতে । 
১৯৬৪-৬৫ সালে মোট ১২৮৫ কোটি টাকা মূল্যে কাগজ ও পেস্টবোর্ড 
আমদানী হয়। রাসায়নিক দ্রব্য ও উধধপত্র আমদানী হয় প্রধানতঃ 
যুক্তরাজ্য, পঃ জার্মানী, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র হহতে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ৪৩:০৩ 
কোটি টাকা মূল্যের এই সমস্ত দ্রব্য আমদানী হয়। পাট আমদানী হয় 
পাকিস্তান হইতে । ১৯৬৪-৬৫ সালে ৭৩৭ কোটি টাকা মূল্যের পাট ভারতে 
আমদানী হয়। কার্পাঁল আমদানী হয় প্রধানত; ব্রিটিশ পুর্ব আফ্রিকা মিশব, 
যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান হইতে । ১৯৬৪-৬৫ সালে $ *৮ কোটি টাকা মূল্যে 
কার্পান আমদানী কবা হয়। পশম আমদানী হয় গ্রধানতঃ অস্ট্রেলিয়া, 
যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ইতালী, ফ্রান্স ও জাপান হইতে । ১৯৬৪-৬৫ সালে ৯ ৬৪ 
কোটি টাকার পশম আমদানী হয়। ধাতু আকরিক প্রধানত: যুক্তরাজ্য 
ফ্রান্স, জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়াম হইতে আমদানী হয়। ১৯৬৪- ৬৫ সালে ১১ ৮* কোটি টাকা মূল্যের ধাতু আকরিক আমদানী হয়। লৌহ 
ও এবং তজ্জাত দ্রব্য আমদানী হয় প্রধানত: যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, 
পঃ জাম়ানী, বেলজিয়াম, জাপান ও ফ্রান্স হইতে । ১৯৬৪-৬৫ “সালে ১০৭.৩৫ 
কোটি টাক! মূল্যের লৌহ ও ইম্পাত ভ্রব্য এদেশে আমদানী হইয়াছিল। 
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খান্তশন্য আমদানী হয় প্রধানত ক্যানাডা, আর্জের্টিন, অস্ট্রেলিয়া, ব্রহ্মদেশ 
ও যুক্তবাষ্ট হইতে । ১৯৬৪-৬৫ সালে ১৭৫৫৩ কোটি টাকার গম ও ২৬*১২ 
কোটি টাকার চাউল আমদানী হয়। ১৯৬৪.৬৫ সালে মোট পণ্য আমদানীব 
মূল্য দাড়ায় ১২৬৩*৩১ কোটি টাকায়। 

ভারতের রগানী ভ্রব্য (চুহা১০:৮৪) ভারত হইতে বিদেশে যে 
সমস্ত দ্রবা বপ্তানী করা হয় তাহার মধ্যে পাটজাত ভ্রব্য, চা, কাপাস ও 
তজ্জাত ভ্রবা, চামডা, তৈলবীজ, ধাতু দ্রব্য ও আকরিক, তামাক প্রভৃতি 
প্রধান । 

পাটজাত ত্রব্য প্রধানতঃ যুক্তবাষ্্, যুক্তরাজ্য, আর্জেন্টিনা, মিশর, 
বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, ফ্রান্স, জার্মানী, ব্রাজিল, জাপান প্রভৃতি 
দেশে বপ্তানী হয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে ১৮৪ কোটি টাকার পাটজাত দ্রব্য ভারত 
হইতে রপ্তানী হয়। যুক্তরাজা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মিশর, পঃ জার্মানী, 
যুক্তরাষ্ট্র, ইবাক, আরব, সিংহল, রুশিয়। গ্রড়ৃতি দেশে ভারতের যত চা উৎপন্ন 
হয় তাহার ৭০% বপ্ানী হয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে ১২৪ ৬৭ কোটি টাকা মূল্যের 
চাভারত হইতে বপ্তানী হয়। কাচা ও পাকা চামড়া প্রধানত: যুক্তরাজা, 
যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, জাপান, ফ্রাঙ্গ, ইতালী, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে বপ্তানী হয়। 
১৯৬৪-৬৫ সালে ৩৬২১ কোটি টাক মুল্যের কাচা ও পাকা চামড। 

বপ্তানী হয়। তৈলবীজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল প্রধানতঃ যুক্তবাজ্য, ফ্রান্স, 
জার্মানী, হল্যা্ড, ইতালী, বেলজিয়াম, সিংহল প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। 
১৯৬৪-৬৫ সালে ৭*০৫ কোটি টাকার তৈলবীজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল রপ্চানী হয়। 

ধাতুদ্রব্য ও কয়ল! রপ্তানী হয় প্রধানতঃ যুক্তরাজ্া, জাপান, প্রণালী 
উপনিবেশ, জার্মানী, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, সিংহল, ইতালী প্রভৃতি 
দেশে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ১৪-৫৫ কোটি টাকা মূল্যের অলৌহবগায় ধাতব খনিজ, 
৩৭-২১ কোটি টাকার লৌহ আকরিক, ১৩২ কোটি টাকার ধাতু আকরিক, 
৭৯১ কোটি টাকার খনিজ তৈলজাত ভ্রব্যাদ্ি, ও ৪.৩৬ কোটি টাক1 মূল্যের 
কয়ল! রপ্তানী হয়। কারস বস্ত্র জাপান, যুক্তরাজ্য, চীন, ফ্রাহ্দ, আমেরিকা, 
ব্র্ধদেশ, সিংহল, প্রণালী উপনিবেশ, মিশর, ইরাণ, ইরাক প্রভৃতি দেশে 
চালান যায়। ১৯৬৪-৬৫ সালে ৫৮০৬ কোটি টাক1 মুল্যের কার্পাস বশ 
রপ্তানী হয়। কার্পা রপ্তানী হয় ১৯৬৪-৬৫ সালে ১৪-২২ কোটি 

টাকার। ভারতীয় তামাকের প্রধান খরিন্দার যুক্তরাজ্য । ১৯৬৪-৬৫ 
মালে মোট ২৪:১৩ কোটি টাক মুল্যের তামাক রপ্তানী হয়। প্রাক 
১৩:৪২ কোটি টাকা মূল্যের কফি আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী গ্রভৃতি 
দেশে রপ্তানী হয়। প্রায় ১৮২১ কোটি টাক! মূল্যের চিনি ও গুড় 
প্রধানতঃ যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সিংহল, ক্যানাডা ও ইতালীতে রগ্ানী হয়। 
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১৯৬৪-৬৫ সালে মোট ৮১১৪১ কোটি টাক মূল্যের পণ্যসম্ভার রপ্তানী হয় 
বলিয়া অনুমিত হয়। 

কয়েকটি দেশের সহিত ভাব্তব্র বহির্বাণিজ্য 
কে) ভারত-যুক্তরাজ্য বাঁণিজ্য-_ভারতের সহিত ব্রিটেনের বাণিজ্য- 

সম্পক সর্বাপেক্ষা অধিক | ভারত ব্রিটেন হইতে পশম ও কার্পাসজাত দ্রব্য, 
কলকক্জা ও যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, রগুক দ্রব্য, ইঞ্জিন, কাগজ ও পেস্ট 
বোর্ড, কাচ, সাইকেল, মোটর গাড়ী, রবারজাত দ্রব্য, লৌহ ও ইম্পাত ভ্রব্য, 
মগ, উষধ প্রভৃতি আমদানী করে। সমগ্র আমদানীর প্রায় ৯ অংশই যন্ত্র 
পাতি ও কলকজা। ভারত ব্রিটেনে চট ও বস্তা, পাক1 ও কাচা চামডা, 
তৈলবীজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল, ধাতু আকরিক, কার্পাস ও তজ্জাত ভ্রবা, পশম, 
খাদ্যদ্রব্য, চা, তামাক, কফি, রবার, লাক্ষা, দড়ি, ছোবড়া, মশল। প্রভৃতি 

রপ্তানী করে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারত ১৬২১২ কোটি টাক! মূল্যের পণ্য- 
সম্ভার ব্রিটেন হইতে আমদানী করে এবং ১৬৬৯৭ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য 
ব্রিটেনে রপ্তানী করে। 

(খ) ভারত-ত্রক্দ বাণিজ্য-_-ভারতের সহিত ব্রহ্ধদেশের বাণিজ্য সন্বন্ 
ব্যাপক । ভারত ব্রহ্ষদেশ হইতে প্রধানত: ধান, চাউল, ভাল, খনিজ তৈল, 
কাষ্ঠ, আলু, ইত্যাদি আমদানী করে। ভারত কার্পাস ও পাটজাত ত্রব্য, 
লৌহ, ইস্পাত, চা, চিনি, কয়ল1 ইত্যাদি দ্রব্য ব্রন্মদেশে রপ্তানী করে। ভারত 
হইতে ব্রঙ্গদেশে মোট রপ্থানীর শতকর] প্রায় ৪০ ভাগ ভ্রব্যই কার্পাস ও 
পাটজাত সামগ্রী । ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারত ব্রহ্ষদেশ হইতে ৮৭৬ কোটি 
টাকার পণা আমদানী এবং ব্রহ্ষদেশে ৬৪১ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানী করে। 

(গ) ভারত-সিংছল বাশিজ্য--ভারত সিংহল হইতে নারিকেলের 
শী, নারিকেল তৈল, খনিজ ভ্্রবা, রবার, চা প্রভৃতি ত্রব্য আমদানী করে 
এবং ধান ও চাউল, বস্ত্র, মতস্ত, কয়লা (প্রচুর), ডাল, ফল, তামাক, তরকারী, 
লক্ষ! সার প্রভৃতি দ্রব্য সিংহলে রপ্তানী করে 16 ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারত 
পিংহল হইতে ৭'৬৫ কোটি টাকা মূলে)র পণা আমদানী এবং সিংহলে ১৪:৪৪ 
কোটি টাক! মুল্যের পণ্য রঞ্চানী করে । 

(ঘ) ভারত্ক'জাপান বাণিজ্য--ভারত জাপান হইতে বস্ত্র ও কৃত্রিম 
রেশম, রেশম ও রেশমজাত দ্রব্য, কাচ ও কাচের ত্রব্য, লৌহ ও ইম্পাত, 
ষন্ত্রপাতি, কলকজজা, চীনামাটির বাসন, থেলনা, রাসায়নিক, দ্রব্য, কাগজ ও 
পেস্টবোর্ড, বিলাস দ্রব্য, রবারজাত দ্রবা, বৈছ্যাতিক যন্ত্রপাতি, রঞ্জক দ্রব্য, 

প্রভৃতি আমদানী করে। ভারত কার্পাল (প্রচুর), লৌহ € মোট ভারতীয় 
রপ্তানীর প্রায় ৫৫ ভাগ), ম্যাঙ্গানীজ, চট, বন্তা, অত্র, টাচ প্রভৃতি ভুব্য 
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জাপানে রগুানী করে। সম্প্রতি ভারত হইতে জাপানে রগানী প্রব্যের 
পরিমাণ ক্রমাগতই হ্রাস পাইতেছে । ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারত জাপান হইতে 
৭৭*৩৩ কোটি টাকা! মূল্যের পণ্য আমদানী এবং জাপানে ৩০*১৬ কোটি টাকা, 
মূল্যের পণ্য রপ্তানী করে। 

() ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য-ভারত গম ও অন্তান্ত থাদ্শস্ত, 
রাসায়নিক ভ্রব্য, ষধপত্র, কার্পাস, যন্ত্রপাতি, কলক জা, মোটর গাভী, খনিজ 
তৈল, রবার ও লৌহজাত ব্রব্য, তামাক, রঞ্ক দ্রব্য, কাগজ ও পেস্ট বোর্ড, 
কার্পাসজাত ভ্রব্য প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানী করে। অপর পক্ষে 
ভারত লাক্ষা, পাটগ্ডাত দ্রব্য, পাক1 ও কাচা চামডা, ম্যাঙ্গানীজ ইলমেনাইট, 

অভ্র, পশম, ফল, তিসি, চা, মশলা, কার্পাস, দড়ি, রেডির তৈল প্রভৃতি ভ্ত্রব্য 
যুক্তরাষ্ট্রে রণ্তানী করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে এই দেশের সহিত 
ভারতের বাণিজ্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে ভারতে ৪৩৬১৪ কোটি টাক মূল্যের দ্রব্যাদি আমদানী এবং ভারত 
হইতে যুক্তরাষ্ট্রে ১৪৫০৯ কোটি টাক! মূল্যের দ্রব্যাদি রপ্তানী হয়। 

চে) ভারত-পঃ জার্মানী বাণিজ্য__-ভারত জার্মানীতে রপগুনী করে 

প্রধানতঃ কার্পাস, চা, তামাক, লৌহ আকর, মশলা, পাক। ও কাচ] চামড়া, 
হরীতকী, ম্যাঙ্গানীজ, অভ্র, পাটজাত দ্রব্য, নারিকেলের দডি ও ছোবডা, 
পশম, বস্ত্র, লাক্ষা, উদ্ভিজ্জ তৈল ও তৈলবীজ প্রভৃতি । ভারত জার্মানী হইতে 
লৌহ ও ইস্পাত, রাসায়নিক, দ্রব্যাদি, কাচ ও কাচের দ্রব্য, কলকব্জা, ধাতু- 
দ্রব্য, যন্থপাতি, প্লাষ্টিক, রঞুক দ্রব্য, কাগজ প্রভৃতি আমদানী করে। ১৯৬৪- 
৬৫ সালে ভারত জার্মানী হইতে ১০৮৬৯ কোটি টাকার পণ্য আমদানী এবং 
জার্মানীতে ১৭৭০ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানী করে। 

(ছ) ভারত-অন্ট্রেলিয়া বাণিজ্য--ভারত অস্টরোলয়া হইতে গম, 

পশম, ছুপ্ধজাত দ্রব্য, জ্যাম, কোৌটা-বন্দী ফল, মাথন, পনীর, ধাতুন্রব্য প্রভৃতি 
আমদানী করে। অপর পক্ষে ভারত অস্ট্রেলিয়াতে পাটজাত ভ্রব্য, চা, 
তিসি, নারিকেলের ছোকরা ইত্যাদি রগুানী করে। ছ্িতীয্প বিশ্বযুদ্ধের পর 
ভারতের সহিত অক্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য বিশেষভাবে বুদ্ধি পাহয়াছে। ১৯৬৪-৬৫ 

সালে ভারত অস্ট্রেলিয়া! হইতে ২৪*৪৯ কোটি টাক মূল্যের পণ্যসস্তার 

আমদানী এবং অস্ট্রেলিয়ার ২০** কোটি টাকা মূল্র ত্রব্য রপ্তানী করে। 

(জ) ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য__পাকিস্তানের সহিত ভারতের 
বাণিজ্য-সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এই বাণিজ্য দুইটি দেশের মধ্যে সম্পাদিত 
চুক্তির, দ্বারা নিয়মিত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় ভারত পাকিস্তান হইতে 
পাট, কার্পাস, পশম, খাগ্শন্য, ফল এখং সজী আমদানী করে এবং পাকিস্তানে 
কার্পানবস্ত্র, পাটজাত দ্রব্য, গুড়, চিনি, লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, চা, সিমে্ট, 



৩১৬ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

কাগঞ্জ প্রড়তি' দ্রবা রানী করে । ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান হইতে 
১৫'৭৫ কোটি টাকার পণ্য আমদানী এবং পাকিস্তানে ৯৭৬ কোটি টাকার 
পণ্য রঞ্চানী করে। 

(ঝ) ভারত-সোভিয়েট রাষ্ট্র বার্ণিজ্য- এই ছুইটি দেশের মধ্যে 
বাণিজ্য চুক্তি দ্বার নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ভারত সোভিয়েট রাষ্ট্র হইতে 
ইম্পাত দ্রবা, যন্ত্রপাতি, খনিজ তৈল ও ওজ্জাত" দ্রব্য আমদানী করে এবং 

সোভিয়েট বাষ্ট্রে চা, পাটজাতদ্রব্য, জুতা, গালিচা, কার্পাস বস্ত্র, অভ্র, 
রাসায়নিক দ্রব্য, দডি, পশম বস্ত্র, কুটাবশিল্পজাত দ্রব্য প্রভৃতি রপ্তানী কবে। 
১৯৬৫-৬৬ সালে ভারত সোভিয়েট রাষ্র হইতে ৮৩'১৭ কোটি টাকার দ্রব্যাদি 
আমদানী এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রে ৯২:৯৯ কোটি টাকাব দ্রব্যাদি বপ্তানী করে। 

ভারতের আড়তদারী বাণিজ7 (1দ7166906 0৪৫৫ 0£ [70018 )_- 

প্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে ভাবত কেন্দ্রীয় স্থান অধিকাব কবায় ভাবতে আডত- 
দারী বাণিজ্যের বিশেষ সুযোগস্থবিধা বহিয়াছে। পশ্চিম গোলার্ধেব দেশগুলি 
হইতে কার্পাস, রাসায়নিক দ্রব্য, কলকজা, খনিজ দ্রব্য, ধাতু ও আকবিক 
প্রভৃতি সামগ্রী প্রচুব পরিমাণে ভাবত আমদানী করিয়া থাকে । এ সমস্ত 
দ্রব্যই পুনরায় কেনিয়া, পুর্ব আফ্রিকা, প্রণালী উপনিবেশ, আফগানিস্তান, 
প্রভৃতি দেশে ভারত বপ্তানী করে। 

লীমাস্তপথের বাণিজ্য (7.8 11017661086 ০৫ 117019)-_ এইরূপ 

বাণিজ্য কাশ্মীরের মধ্য দিয়া ত্বিবত এবং মধ্য এশিয়াব সহিত , নেপাল ও 
দাজিলিং-এর মধ্য দরিয়া তিববতের সহিত , ভামোব মধা দিয়া চীন ও তরহ্ম- 
দেশের সহিত, ব্রহ্ধদেশের মধ্য দিয়া শান বাজা ও শ্ঠামের সহিত এবং নান! 
পথে পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সহিত চলিয়া থাকে। এই সমস্ত দেশের 
সহিত সমুদ্রবাহিত বাণিজ্যেব বিশেষ স্ববিধা ন1 থাকায় স্থলপথেই বাণিজ্য 
চলে। সীমাস্তপথে নেপাল, ভুটান, সিকিম ও তিব্বত হইতে চাউল, গম, 
ছোলা, পাট, সবিষা, তিসি, মাখন, পশম, চর্ম, গালিচা, কম্বল, তামাক) সোরা 

প্রভৃতি দ্রব্য ভারতে আমদানী হয় এবং ভাবর্তী হইতে এ সমস্ত দেশে বন্, 
সৃতা, রঞুকত্রবা, ইম্পাতদ্দ্রবা, যন্ত্রপাতি, খলিজতৈল, লবণ, চিনি, চা, তামাক, 
তাত্র, স্থপারী ওখাগ্ঘন্রবা বপ্তানী হয়, ইরাণ হইতে নানাবিধ ফল আমদানী 

হয় এবং ইরাণে বস্ত্র, চা ও পাট রগ্চানী হয়, আফগানিস্তান হইতে নানাবিধ 
ফল, চর্ম ও পশুলোম আমদানী হয় এবং আফগানিস্তানে বন্্, চিনি, চা, জুতা, 
রবাবজাত ভ্রব্য, চর্ম ও ইন্পাত দ্রব্য রপ্তানী হয়। 



ভারতের বহির্বাণিজ্য ৩১৭ 

গ্রশ্গোতর 

1. 117010205 01161191015 10910 06810155 01 11)018:3 (07610) 11806. ( ভারতের 

বহির্বাণিজোর বৈশিষ্টা নির্দেশ কর ।) (পৃঃ ৩১০-৩১২) " 
2,996 00৩ 01010701091 100010  01 [0019 10019810108 0611 9010:0$ 80৫ 

006 01161 6%00105 01 110019 11001080106 (10611 0650108(10105. (ভারতের প্রধান 

প্রধান আমদানী জ্রবা ও উহাদের উৎপত্তি স্থান এবং প্রধান প্রধান রপ্তানীক্ৰয ও উহাদের গন্তব্য 
স্থান সম্পর্কে লিখ ।) (পৃঃ ৩১২-৩১৪ ) 

3,.1255101106 006 040016 01 (৪) [000-0. 5. 08006, (9) 1000-70. 1, 0৪06, 

(০) 1700-07997২ 0৪0৩, ৪11 (৫) 1700-78105087 0806. (ক) ভারত-যুক্তরাষ্ট্, (খ) 

ভারত-যুঞ্তরাজ্য, (গ) ভারত-সোতিয়েট রা, এবং (ঘ) ভারত-পাকিস্তান বাণিজোর প্রকৃতি 
নির্দেশ কর।) ( পৃঃ (ক) ৩১৫ (থ) ৩১৪ (গ) ৩১৬ (ঘ) ৩১৫-১৬) 

4, ৬0115 51017 00165 010 ; (8) 0106:6001 0806 9170 (0) 12190 01701610805 

9110018. (ভারতের (ক) আড়তদারী বাণিঙ্গ্য এবং (৭) সীমান্ত পথের বাণিজ্য সম্পর্কে 
টিখ। ) (পৃঃ (ক) ৩১৬ (৭) ৩১৬) 

5, 01016100163 070: (8) 1840-73011098, 0209, (০) 1000-06১100 (8৫8, 

(০) [000-8180 (906 210 (৫) [1)00-4১19081190 0206. (€ক) ভারতত্ব্রন্মা, 

(খ) ভ্ারত-দিংহল, (গ) ভারত-জাগপান ও (ধ) ভারত-অইরেলিয়] বাণিজা সম্পর্কে টিক। ভিখ। ) 

(পৃঃ ৩১৪, ৩১৪, ৩১৪-১৫, ৩১৫) 



স্ব হা 
আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

পঞ্চদশ অধ্যায় 
পশ্চিম বঙ্গ 

পরিবেশ-_১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে প্রাক্তন পঃ বঙ্গের সহিত 
বিহারের পুণিয়া জেলার কিয়দংশ এবং মানভূম জেলার কিয়দংশ লইয়া 
নবগঠিত প: বঙ্গের পত্তন করা হইয়াছে । পুণিমা জেলার অংশটি পঃ বের 
অস্তভূক্ত হওয়ায় পঃ দিনাজপুর ও দাজিলিং জেলার মধ্যে সরাসরি সংযোগ 
স্থাপন সম্ভব হইয়াছে । 

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পুবে পাকিস্তান ও পশ্চিমে বিহার 
ও উড়িষ্যার দ্বার খআবজ্ধ এবং দাজিলিং, জলপাইগুডি, কোচবিহার, পঃ 

দিনাজপুর, মালদহ, মুশিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগণা, কলিকাতা, বীরভূম, 
বর্ধমান, বাকুড়া, মোদরনীপুর, হুগলী, হাওড়া ও পুরুলিয়া__-এই ১৬টি জেলা 
লইয়! গঠিত পঃ বঙ্গের আয়তন ৮৭,৬১৭ বঃ কি.-মি., লোকসংখ্যা ৩৫০ 
কোটি। বসতি-ঘনত্বের দ্িক হইতে বিচার করিলে (প্রতি বর্গ কি*মি.ততে 

৩৯৮ জন ) ভারতের রাজালমূহের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গ কেরালার পরেই দ্বিতীয় 
স্থান অধিকার করে। পশ্চিমে মেদিনীপুর জেপার হিজলী হইতে পুর্বে ২৪ 
পরগণা জেলার সীমান্তে রায়মঙ্গল নদীর শাখা হাড়িভাঙ্গার মোহান। পর্যন্ত 
পঃ বঙ্গের উপকুজভাগ বিস্তৃত। এখানে নদীমুখে অসংখ্য খাড়ি ও ক্ষুতর তর 
স্বীপ আছে । ইহার মধ্যে হুগলী নদীর মোহানায় অবস্থিত সাগরঘ্ীপ উল্লেখ- 
যোগ্য। 

ভূপ্রকৃতির বিভিন্নত1 হিসাবে পঃ বঙ্গকে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা 
যায়: (১) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের অস্তর্গতর্ধাজিলিং জেলার উত্তরাংশ ; 
(২) উহার দক্ষিণে শিলাবহুল ও পাংগু বর্ণের মৃত্তিকাযুক্ত অব-হিমালয় অঞ্চল 
(৩) জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণাংশ ও কুচবিহার জেল লইয়। গঠিত অনুর্বর ও 
এ'টেল মৃত্তিকাযুক্ত উচ্চভূমি অঞ্চল ; (৪) বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাকুড়া, বীর ভূম ও 
মেদ্দিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ লইয়া গঠিত এবং পশ্চিমে রক্তাত ওপুর্বে ল্যাটে- 
ধাইট মৃত্তিকা যুক্ত ছোটনাগপুর মালভূমির পুর্ব প্রাস্তভাগ।; (৫) বূপনারায্মণ- 

দামোদর-ভাগীরখী-বিধোৌত ও উর্বর পলিগঠিত মধ্যভাগের স্মভূমি ; (৬) ২৪ 
পরগণার উত্তরাংশ এবং হাওড়া ও হুগলি জেলার পুর্বভাগের কিয়দংশ লইয়। 



পশ্চিমবজ ৩১৯ 

পলিগঠিত গাঙ্গেয় বন্ধীপাঞ্চল; এবং (৭) ২৪ পরগণার দক্ষিণ ভাগের স্থবিস্তীর্ণ , 
উপকূলীয় নিয়ভূমি অঞ্চল । এ অঞ্চলের মৃত্তিকা লবণাক্ত ও অনুর্বর। 

বত আছ ররর ওযা শী, এ আভল পর 

৬১ নং চিত্র--পশ্চিম বঙ্গ ( রাজনৈতিক ) 

জলবাুর আঞ্চলিক তারতগম্যান্ছসারে এই দেশকে কয়েকটি জলবামু 
অঞ্চলে বিভক্ত কর] যায়। যখা-_€১) উত্তরের পার্বত্য 'অঞ্চলে গ্রীক্ম মৃহ্, শীত 

তীব্র ও বৃষ্টিপাত প্রবল (১২*”)) (২) অবহিমালয় অঞ্চলে শীত মু, গ্রীন 
প্রথর, বৃষ্টিপাত প্রবল ( ১১৬" )7 (৩) গশ্চিমের নিম্-মালভূমি অঞ্চলে জঙগবায়ু 
চরমভাবাপ্ন, বৃষ্টিপাত গড়ে ( ৫৫”); (৪) মধ্যভাগের সমভূমি অঞ্চলে লীত 



৩২০ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

, মৃদ্ধ,শ্রীশ্ম প্রথর এবং বৃষ্টিপাত নাতিপ্রবল ( গড়ে ৬৮” )-জলবামু মহাদেশীয় 
প্রকৃতির; (৫) উপকৃলাঞ্চলে বৃষ্টিপাত উত্তরের সমভূমি অঞ্চল অপেক্ষা অধিক 
£ গডে ৭৫')--জলবাষু মুদুভাবাপন্ন। 
পঃ বঙ্গের অধিকাংশ জদ-নদীর উৎস এই রাজ্যের বাহিরে । উত্তবে 

পার্বত্য অঞ্চলের নদীসমূহ অত্যন্ত খরলোতা বলিয়! নাব্য নহে। পঃ বঙ্গের 
সবাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ নদী গঙ্গ। ও ইহার শাখানদী ভাগীরখী-হুগলী। পশ্চিমবঙ্গের 
নদীসমূতের অধিকাংশই মজা ও বন্তাপীভিত। সম্প্রতি নদীসমূহের বন্তারোধ 
ও নাব্যতা-বৃদ্ধিকল্পে দামোদর, হ্যুবাক্ষী ও গঙ্গা বাধ পরিকল্পনা গৃহীত 
হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ ও প্রথমটি অংশতঃ সম্পূর্ণ হইয়াছে । 
অন্যান্য নদীসমৃতেরও সংস্কারসাধন আস্ত কর্তব্য । 

বর্তমানে এই রাজ্যের প্রায় ২৭% কৃষিজমি জলমেচে সিক্ত হইতেছে, 
তবে পুর্ব অপেক্ষা পশ্চিমীংশেই সেচ কার্ষেব প্রয়োজন ও প্রসাব অধিক। 
সাধারণতঃ ডোক্ষাব সাহায্যেই জলসেচ কার্য চলে। সম্প্রতি মঘুরাক্ষী ও 
দ্লামোদব পরিকল্পনার অন্তর্গত খালের সাহাযো এবং বিছ্যুৎ-চালিত নলকুপের 
সাহায্যেও জলসেচের ব্যবস্থা বৃদ্ধি পাইতেছে। 

পশ্চিম বঙ্গ আথিক সঙ্গতি 
প্রাথমিক উৎ্পাদন-_কৃষিই অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিক1; জন- 

খ্যার অর্ধেকেরও স্মধিক রুষিজীবী। ধান প্রধান থাছ্যশস্য। ইহ] সর্বত্রই 
জন্মে, তবে উত্তর অপেক্ষা দক্ষিণ বঙেই ইহার উত্পাদন অধিক। অবশ্য একর 

প্রতি উৎপাদন অতি সামান্য । মুশিদাবাদ, মালদহ, বীকুড়া ও মেদিনীপুর 
জেলার অপেক্ষাকৃত শু ও উচ্চভূমি অঞ্চলে' সামান্য গম মুশিদাবাদ, মালদহ 
ও পশ্চিম দিনাজপুব জেলায় যব; দাঙ্জিলিং, বীকুড়া, মেদিনীপুর ও বীরভূম 
জেলায় ভুট্টা! এবং প্রায় সর্বত্রই কিছু ডাল জন্মে। খাগ্যশস্ত উৎপাদনে পশ্চিম 
বঙ্গ আত্মনির্ভরশীল নহে । উচ্চতূমি অঞ্চলে সরিষা, ডিল, তিসি প্রভৃতি তৈল- 
বীজ, কার্পান, তামাক, ইক্ষু প্রভৃতি অতি সামন্ত পরিমাণেই জন্মিয়া 
থাকে। দামোদরের নিয় অববাহিক এবং পুণিয়া জেলায় গ্রচুর পাট জন্মে। 
তবে প্রয়োজনের তুলনায় পাটের উৎপাদন সামান্ত ; মালদহ, মুশিদাবাদ, 
বাকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়া ( রঘুনাথপুরে তসর ) জেলায় প্রচুর রেশম পাওয়া 
যায়। দাজিপিং জেলার মংপুতে সিষ্কোনা। কালিম্পং ও পুলবাজার অঞ্চলে 
বড়এলাচ এবং হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণা জেলায় প্রচুর জারিকেল জন্মে । 
দাজিলিং জেলায় প্রচুর কমলালেবু এবং মালদহ, হুগলী ও মুশিদাবাদ জেলায় 
প্রচুর আমন এবং সর্বই নানাবিধ ফল পাওয়া যায়। এদেশে গবাদি পু 
মেষ, ছাগল, হাস ও মুরগী পালিত হয়, তবে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বিস্তৃত 
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চারণক্ষেত্রের অভাব হেতু ইহাদের সংখ্যা অতি সামান্ত ও ইহারা অতি নিকষ 
ভেণীর। খাছ্য হিসাবে অগুত্তের ব্যবহার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে 
পশ্চিম বঙেই অধিক। এ অঞ্চলে আভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মস্ত 
ধুত হয়, তবে ধৃত মতন্তের দ্বারা স্থানীয় চাহিদ। সম্পূর্ণরূপে মিটান যায় ন1। 
পশ্চিম বঙ্গ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নহে। বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ ও আসান- 
সোল অঞ্চলে উতরুষ্ট শ্রেণীর কয়লা! প্রচুর পাওয়া যায়। দাজিলিং জেলাতেও 
নিকষ্ট শ্রেণীর টাশিয়াবী কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহা ব্যতীত 
বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে মুৎশিল্লপের উপযোগী ফায়ার ক্লে এবং বীকুড়া 
জেলার দক্ষিণ অংশে নান! রং-এর খভিমাটি পাওয়া যায়। মযুরাক্ষী ও 
দামোদর বিছ্যুৎকেন্্র হইতে জঙবিদ্যুণ্ড পাওয়া যাইতেছে । আম্মতনের 
তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে বনভূমির পরিমাণ অতি সামান্য । উপকৃলাংশে জলা- 
ভূমির অরণ্য (সুন্দরবন ), উত্তর বঙ্গের পাবত্য অঞ্চলের উচ্চতর অংশে সরল- 

ব্গীয় বৃক্ষের নিয়তর অংশে মূল্যবান বৃক্ষযুক্ত চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের 
বনভূমি ও পশ্চিমের মালভূমির স্থানে স্থানে পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি 
রহিয়াছে । নানাস্থাঞঙ্র্ধেত এবং পুরুলিয়ার ঝালদা ও বলরামপুরে প্রচুর 
লাক্ষ! পাওয়া যায়। 

পরিবহন-_ম্থল, জল ও আকাশপথে পরিবহন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। 
এনদ-মদী ও বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্য ও বর্ধাকালে প্লাবন হেতু উৎকৃষ্ট রাস্তার বিশেষ 

[ভাব রহিয়াছে । তথাপি এই রাজ্যের গ্র্যাও ট্রাঙ্ক রোড, উড়িস্য। ট্রাঙ্ক রোড 
মভৃতি পথে সাবা ব্সরই যানবাহন চলাচল করে। এই দেশের উত্তরাংশের 
ধ্য দিয়া উঃ পুঃ রেলপথ এবং দক্ষিণাংশের মধ্য দিয় পুর্ব ও দঃ পুর্ব রেলপথ 

উহাদের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা সহ প্রসারিত থাকায় পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন 
অংশের মধ্যে যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ স্থবিধা হইয়াছে। 
কলিকাতা ও হাওড়া এই সমন্ত রেলপথের কেন্দ্রস্থল । গঙ্গা, ভাগীরথী, হুগলী, 
রূপনারায়ণ, দামোদর, কাসাই, মাতলা, বিষ্যাধরী প্রভৃতি নদী ও নদী 
সংযোগকারী খালের সাহ্ভ্য্য জলপথে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহনের স্ববিধ! 
রহিয়াছে । গঙ্গ৷ বাধ পরিকল্পন! সম্পূর্ণ হইলে হুগলী-ভাগীরথী-গঙ্জ! নদীপথের 
নাব্যতা আরও বৃদ্ধি পাইবে । বিমানপথে কলিকাতা (দমদম আন্তর্জাতিক 
বিমান বন্দর ) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যুক্ত। 

গৌণ উগ্ুপাদন-কবিপ্রধান দ্বেশ হইলেও পশ্চিমবঙ্গ অতি প্রাচীনকাল 
হইতেই শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এদেশের শিল্পগুলিকে বৃহদায়তন যন্তরশিল্প 
ও কুটিরশিল্প এই ছুই ভাগে ভাগ করা ধায়। বুহদায়তন শিল্পগুলি প্রধানতঃ 

দুইটি অঞ্চলে লীমাধদ্ধ। (১) বৃহত্তর কলিকাতা শিল্পাঞ্ল-_কলিকাত। 
বন্দর, বাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লা, রেল ও জলপথে পরিবহনের সুবিধা এবং 

[7.5,-২১ ্ 
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 কাচামালের স্থলভতা প্রভৃতি বনু প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক স্থবিধার সমন্থঃয় 
কলিকাতা -শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। এ অঞ্চচলর সর্বপ্রধান শিল্প পাটশিল্প। 
ইহ ব্যতীত বস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং, আযলুমিনিয়াম, রাসায়নিক, মৃৎশিল্প, প্রসাধন, 
'কাগজ, রবার, চর্ম, মোটর গাড়ী প্রভৃতি সংক্রান্ত নানারূপ শিল্প এ অঞ্চলে 
গড়িয়া উঠিয়াছে। (২) আসানসোল শিল্পাঞ্চল_-ছোটনাগপুরের মাঁল- 
ভূমি হইতে লৌহ আকর, ম্যাঙ্গানীজঃ চুনাপাথর ও বল্সাইট, রাণীগঞ্জ ও 
ঝরিয়ার কয়লা, ডি, ভি. সি.-র বিদ্যুৎ, কলিকাতা বন্দরের সান্ধ্য এবং 

রেলপথে পরিবহনের সুবিধা হেতু এ অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত (বার্পুর ), রেল 
ইঞ্জিন (চিত্তরঞ্জন ), টেলিফোনের তার ( বূপনারায়ণপুর ), আযালুমিনিয়ম, 
সাইকেল, কাগজ, মৃৎশিল্প, চুল্লী নির্মাণের ইষ্টক, কোক:কয়লা প্রস্তুত প্রভৃতি 
বহুবিধ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। দুর্গাপুরে একটি নৃতন ইম্পাত কারখানা ও 
কয়লা হইতে কোক ও গ্যাস প্রস্ততের কারথানাও স্থাপিত হইতেছে। 
উপরোক্ত দুইটি শিল্পাঞ্চল ব্যতীতও দাজিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় চা ও 
তৎসংক্রাস্ত শিল্প, মুখিদাবাদের বেলভাঙ্গায় শর্করা শিল্প খড়গপুর এলাকাম়্ 
রেলের যন্ত্রপাতি নির্মাণ উল্লেখযোগ্য । 

পশ্চিম বঙ্গের কুটির শিল্প মতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রসিদ্ধ। ইহাদের 
মধ্যে তাত শিল্প (শাস্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, বিষুপুর, রামজীবনপুর, চন্দ্রকোণা, 
ঘাটাল, মুশিদা বাদ, হাওড়া, হুগলী, পঃ দিনাজপুর ), রেশম শিল্প ( মুশিদাবাদ, 
বাকুড়া, মালদহ, পঃ দিনা্পুর ), কানা ও পিতলের বাসন (মুশিদাবাদ), 
লৌহদ্্ব্য, মৃৎশিল্প, কাঁচ, উত্ভিজ্জ তৈল, সাবান, কাঠের খেলনা, আসবাবপঞ্প, 
নারিকেলের ছোবড়া ও দড়ি, মাদুর, তালাচাবি, বিড়ি, জবণ, গুড়, শঙ্খ, স্বর্ণ- 
রৌপা, বাশ-বেত, খার্দি গ্রভৃতি নানাবিধ শিল্প উল্লেখযোগ্য । 

বাণিজ্য-_-পাটজ্জাত দ্রব্য, চা, তৈলবীজ, লাক্ষা, চামড়া, কয়লা, লৌহ, 
হ্যাঙ্গানীজ প্রভৃতি এই রাজের প্রধান রগানী এবং খাছাদ্রব্য, ইস্পাত, ধাতু- 

ভ্রবা, মোটর গাড়ি, কলকজা, যন্ত্রপাতি, ওষধ, কাচন্্রবা, চিনি, কেরোসিন, 

বিলাসত্ব্য প্রভৃতি নানাবিধ শিল্পতরব্য প্রধান জামদাঁনী ভ্রব্য। 
বন্দর ও বাঁণিজ্যকেজ্জ--সমূদ্ধ হইতে ১৩৭ কি মি. দূরে হুগলী নদীর 

পূর্বতীরে অবস্থিত কলিকাতা এই রাজ্যের রাজধানী, ভারতের শ্রেষ্ট নগর ও 

বন্দর এবং পুর্ব ভারতের প্রধান বাণিজ্য ও রেলকেন্দ্র। কলিকাতার নিকটবর্তী 
দমদম আস্তর্জাতিক বিমান বন্দর । ডায়নণ্ড ছারবার কলিকাতার দক্ষিণে 

হুগব্সী নদীর মোহানার অনতিদূরে অবস্থিত বদর । ইহা রেলপথে কলিকাতার 

সহিত সংযুক্ত। হুগলী নদীর পশ্চিম ভীরে অবস্থিত ছাওড়া পুঃ ও দঃ রেল-, 
পথের প্রান্তিক স্টেশন, শিল্প ও বাণিজ্য কেন্ত্র। ইহা কটি সেতুর হবার 

কলিকাতা শহরের সহিত সংযুক্ত। মুর্পিদাবাদ, শিলিগুড়ি, কালিম্পং, . 



পশ্চিম বঙ্গ ৩২৪ 

ক্ীরামপুর, রাণীগঞ্জ, আলানসোল, বাটানগর, বহরমপুর, চিন্তরগন, 
অন্তান্ত শিল্পবাণিজ্যকেন্দ্র। “্জাজদঙ রেশম ও আমের জন্ত বিখ্যাত । হুগলী 
জেলার চন্দমনগীর হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত একটি বন্দর ও বাণিজ্যকেজ। 
ঝালদা ( তসরশিল্প ) ও বজরামপুর ( লাক্ষা শিল্প ) পুরুলিয়ার বিখ্যাত শিল্প- 
বাণিজ্য-কেন্ত্র। -আল্রা দঃ পুঃ রেলপথের অন্থতম প্রধান জংশন স্টেশন । 
বর্ধমান জেলার অন্তর্গত দুর্গাপুর একটি নবগঠিত শিল্পাঞ্চল। শিল্প সংগঠনে 
বিরাট সম্ভাবনা-পুর্ণ ছুর্গাপুরকে ভারতের ভবিষ্যৎ রূঢ় বলা ধয়। রুঢ় 
পশ্চিম জার্মানীর তথ] সমগ্র ইউরোপের একক বুহত্তম কমল] খনি ও শিল্পাঞ্চল । 
রূঢ় অববাহিকায় লৌহ আকরের অসন্তাব রহিয়াছে, কিন্তু তৎসত্বেও স্পেন, 
সুইডেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ হইতে আমদ্দানীরুত লৌহ আকরের সাহায্যে এ 
অঞ্চলে ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ লৌহ ও ইম্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। 

অবশ্ত রাইন নদী ও তৎসংলগ্ন খালসমূহ এ বিষয়ে মথেষ্ট সাহাধ্য করিয়াছে। 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাকালে দুর্গাপুর পশ্চিমবঙ্গের একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পকেন্ত্ে 
পরিণত হইয়াছে । এখানেণএকটি বিরাট ইম্পাত কারখানা ও একটি কোক 
চুলী স্থাপিত হইয়াছে । পরবর্কালে এই দুইটি শিল্পকে ভিত্তি করিয়া! আরও 
নৃতন নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠান এ অঞ্চলে গড়িয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। ছূর্গাপুরের 
নিকটেই রাণীগঞ্জে প্রচুর কয়লা! রহিয়াছে, তবে লৌহ আকর আসিবে উড়িস্তার 
বিভিন্ন অঞ্চল হইতে। দুর্গাপুরের জলাধার হইতে বহু খাল কাটিয়া! পরিবহন 
ব্যবস্থারও স্থবিধা করা হইতেছে। রূঢ় ও দুর্গাপুরের শিল্প সংগঠন বিষয়ে 
সাদৃশ্য আছে বলিম্! দুর্গাপুরকে ভারতের ভবিস্যৎ রূঢ় বলা হয়। 

ভারতের চা-শিল্প (1709197 768, [700880 ) 

ভারতে ৬০০০-এরও অধিক চা-বাগান রহিয়াছে । ইহার ২০% পাঞ্জাবে 

এবং ১১% আসামে অবস্থিত। পাঞ্রাবের চা-বাগানের গড় আয়তন ৪ একর 

মাত্র, কিন্তু আপামের চা-বাগানের গড় আয়তন ৪০০ একরেরও অধিক । 
প্রতি চা-বাগানের নিজন্ব চা-প্রস্ততের কারখানা] রহিয়াছে। চা-পাতা 
তুলিবার পর অনতিবিদীত্বেই চা'-প্রপ্তত কার্ধ আরস্ত করা গ্রয়োজন, নতুবা! 
পাতা শুকাইয়! যায়। এই কারণেই, চা-শিল্পাগারসমূহ, চা-ক্ষেত্রের কেন্জস্থলেই 
স্থাপিত হয়। ভারতীয় চা-শিল্পে বর্তমানে ৫০ কোটি টাক1 পরিমিত মূলধন 
ও ৯'২ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত রহিন্বাছে। ১৯৫৬ ও ১৯৬১ সালে ভারতে যথাক্রমে 
৩০১৮৭ ও৩৫,৩৫ লক্ষ কে. জি. চ1 প্রস্তত হয়। মোট উৎপর চ1-এর প্রায় 
৮০০ পশ্চিম বঙ্গ ও আলাম হইতে আমে। ভারতের সমগ্র-চা উৎপাদনের 
প্রান ২৫ ভাগ দেঁশাত্যন্তরে ব্যবন্ধত হয়। অবশিষ্ট ৭৫ ভাগই বিদেশে 
বুধ্টানী হইকা ঘায়। ১৯৫৬ লালে এই ব্বগ্ডানীর পরিমাণ ছিল ২৩,৭৫ লক্ষ 
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. কে.জি। ভারতীয় চা গ্রধানতঃ যুক্তরাজা, ক্যানাডা, অস্টেলিয়, মিশর, 

যুক্তরাষ্ট্র জ্রান্দ, নিউজীল্যাড গ্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইয়া যায়। 

. বর্তমানে সিংহল, যবদীপ, স্মাত্রা, চীন, জাপান, ফরমোজা, ভিয়েতনাম 

প্রভৃতি দেশ ইউরোপ এবং আমেরিকার বাঙ্গারে ভারতীয় চা-এর সহিত 

তীব্র গ্রতিযোগিত] চালাইতেছে। ভারতীর চা-রপ্তানীর ক্রমক্ষীয়মাণ 

পরিমাণেব দিকে লক্ষ্য রাখিলে ইহাই মনে হয় যে চা-এব উৎকর্ষ বিধান একাস্ত 

প্রয়োজন এবং দেশেব অভ্যন্তরে ও বিদেশে ভারতীয় চা-এর চাহি! বৃদ্ধি করা 

প্রয়োজন। “কেন্দ্রীয় চা বোর বিজ্ঞাপন এবং প্রচাবকার্ষের দ্বাবা ভারতীয় 

চা-এর চাহিদা বৃদ্ধি কবিবার চেষ্টা করিতেছে এবং এদিকে কিছুদুব সাফল্য- 

লাভও যে কবিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

চা-বাগান অঞ্চলে কয়ল] প্রেরণ অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হইয়া ওঠায় চা*এব 

উৎপাদন-বায় বুদ্ধি, শ্রমিক সমন্তা, রাসায়নিক সাবের অপ্রাচ্খ হেতু চা-এব 

উৎপাদন হ্রা এবং চা-বাঝ্সেব অভাব ও উৎপাদিত চায়ের অপকর্ষ হেতু 

বৈদেশিক বাজারের ভারতীয় চা-এর চাহিদা হ্রাস পাইতেছে। তবে সম্প্রতি 

ভারত সরকারের সহায়তায় কারখানাসমূহের সম্প্রলাবণ ও উৎপাদন সৌবর্ধ- 

সাধন, সারের সরবরাহ বৃদ্ধি, শ্রমিক সমস্তাব সমাধান, অথপাহাঘ্য, চাবাক্সেব 

সরররাহ বৃদ্ধি, চা-এর উৎ্কর্ধলাধন এবং মধ্যপ্রাচ্য, রুশি়া প্রভৃতি দেশে 

অধিকতব পরিমাণে চা বিক্রয় প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলদ্বিত হওয়ায় ভাবতীয় 

চা-শিল্প বিশেষ প্রসারলাভ করিবে বলিয়া আশ। করা যায়। 

নিয়ের পরিসংখ্যান হইতে ভাবতীয় চা এব উত্পাদন ও বপ্তানীর পবিমাণ 

বুঝা যাইবে । 

চা-এর উৎপাদন ও রপ্তানী 

মাল ১৪৫৬ ১৯৬১ ১৯৬২ ১৯ ৩ ১৯৬ | ১৯৬৫ 

উৎপাদন ৩০৬৭ ৩৫৩৫ ; ৩৪১৪৯ | ৩৪১৫৯ 7 ৩৭,৩৬ (| ৩৬,৬৪ 

( লক্ষ কে.জি.) 

ঘ৩,৭৫ চি ২৯১৪৪ ২২১৩০ ২১১১৪ 

(লক্ষকে,জিং) 
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প্রশ্গোতর 

1, [80710600615 006 06610015606 01 068 11100$65 ০06 [07019, (ভারতীয় 

€1-শিল্পের সম্প্রসারণ সম্পর্কে যাহা! জান লিখ ।) (পৃঃ ৩২৬-৩২৪) 

2, ৮1166 8 00161 ৪0০০0060102 10746 50216 574456165০1 ৬/6৪ 3৫188] 

01106 016 10110571108 1)6808 (1) 8006 01 100050165 87 010000017£ 

০67065 ) (11) [৪৬/ 2870611815 5 (111) 01090900017 8 (1%) 18৮০৩: 800 1081666, 

(() উৎপাদক অঞ্চল ও শিল্পের প্রকৃতি, (2) কাঁচামাল , (111) উৎপাদন, এবং (1) শ্রমিক 

ও বাজার উল্লেখপূর্বক পশ্চিমবঙ্গের বৃহদায়তন শিল্প সম্পর্কে সংঙ্গেপে ডিথ ।) (ল. 5,161) 

34. ৬৬10৪ 0116 9০০০9000০01 106 81100100181 16801170683, 10117618] 

16500:063 8100 11700501563 01 ৬/6৪ 91768]. (পশ্চিম বঙ্গের কৃষিজ সম্পদ, থনিজ 

মম্প? ও শিল্প মন্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিখ ।) (চা. 5 43) (পৃঃ ৩২*-৩২২) 

4, “19018800115 006 00016 2901 06 10018,” 1050 006 802661206176, 

€ ““হূর্গাপুর ভারতের ভবিষ্যৎ রূঢ"-_এই উক্জির যাধার্থয প্রমাণ কর।) (পৃঃ৩২৩) 



ভনশুভস্ম শব 

বোড়শ অধ্যায় 

পৃথিবীর লোকসংখ্য। ও বরসতিঘনত্ব 
অর্থনৈতিক ভূগোলের দৃষ্টিতে পৃথিবী মনুষ্য-নিরপেক্ষ একটি জডপিগ মাক্র 

নহে, ইহ] হইল মানবজাতির বাসভূমি ৷ মান্ষের আবাসস্থল হিসাবে পৃথিবীর 
উপষোগিতার বিচার-বিশ্লেষণ করাই অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রধান বিষয়বস্ত | 
এই শাস্ত্রের আলোচনায় মানুষ হইল মুখ্য । কারণ, বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে 
যে সমস্ত বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপ সাধিত হয় তাহাব বর্ধকর্তা মানুষ নিজেই । 

মানুষই নিজ প্রয়োজনের তাগিদে দ্রব্যপামগ্রীর উৎপাদন কবে এবং উৎপাদিত 
সামগ্রীর ব্টন ও ভোগ কবিয়। থাকে । সর্বদাই কর্মতৎ্পব ও উদ্যমশীল মান্য 
আজ পৃথিবীর নানাস্থানে বসতি বিস্তাব কবিয়। স্থানীয় সম্পদ আহরণ কবিয়া 
চলিয়াছে। কিন্তু স্পদ আহরণের ক্ষেত্রে স্থানীয় বসতিঘনত্বের একটি গুরুত্ব- 
পুর্ণ সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়! পৃথিবীর লৌকবসতি সম্পকিত আলোচনাও 
অর্থ নৈতিক ভূগোলের অঙ্গীভূত। 

১৯৫ সালে পৃথিবীব মোট জনসংখ্যা কিঞ্চিদধিক ২৪০ কোটি বলিয়' 
রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক অন্থুমিত হয়। তবে লোকবসতি পৃথিবীর সকল অংশে সমভাবে 
ব্টিত নহে। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক অধিবাসী দঃ পুঃ এশিয়ার অন্তর্গত বিভিন্ন 

অঞ্চলে বলবাস করে। এই সমস্ত অঞ্চলের মিলিত আয়তন সমগ্র স্থলভাগের 

প্রায় ১৪%। পৃথিবীর প্রায় ২৫% অধিবাসী ইউবোপ মহাদেশে বসবাস 
করে--মোট স্থলভাগের মাত্র ৭% অংশে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মিলিত 

আয়তন এশিয়ার আয়তনের প্রায় সমান হইলেও পুর্বোস্ত অঞ্চল ছুইটিতে 

মিলিতভাবে এশিয়া মহাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২৫% এবং পৃথিবীর 
মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৩% বসবাস করে। 

বনতি বন্টন ও ঘনত্ব তারতম্যের কারণ (089965 ০£ £26 8108- 
€105 0£ 90191961028 0517516669)- আঞ্চলিক জনসংখ্যা বণ্টন যে সমস্ত 

কারণগ্ুলির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল তাহাদিগকে আমর প্রধানতঃ তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি । (১) স্ছানীয় জবন্ান, ছঙগবায়ু ও ভূ" 
প্রকৃতি । প্রাকৃতিক পরিবেশের এই উপাদানগুলি বৈষরিক্ষ ক্রিয়াকলাপের 
পক্ষে অনুকূল ( বা গ্রতিকূল ) হইলে স্থানীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি (বাহাস) পায়। 
(২) খনিজ দ্রেষ্য, জঙ্, স্বৃত্িকা, উদ্ভিদ) জীবজদ্ত গুভৃতি স্থানীয় সম্পদ? 
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যে সমস্ত অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদের এই সমস্ত উপাঙান পধাপ্ত ( বা সামাস্ ) 
পরিমাণে রহিয়াছে সেই সমস্ত অঞ্চলেই লৌকবসতি নিধিড় ( বা বিরল ) 
হইয়! থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বল] যাইতে পারে যে, ষে সমস্ত অঞ্চলের 
মৃত্তিকা উর্বর, জলবায়ু, কষিকাধ ও মনুষ্যবাসের উপযোগী, পরিবহনব্যবস্থা 
উন্নত ধরণের এবং যে সমস্ত অঞ্চলে খনিজ দ্রবা, জলবিদ্যুৎ শক্তি ও সেচ- 
ব্যবস্থার পর্যাপ্ত স্থবযোগ স্থবিধা রহিয়াছে সেই সমস্ত অঞ্চলেই লোৌকবসতি 

নিবিড হইয়] উঠে। (৩) মাচষের সাংস্কৃতিক পরিবেশ । উন্নত শিক্ষার্দীক্ষা, 
জ্ঞানবিজ্ঞান, রীতিনীতি, ধর্মমত, বাষ্ট্ররূপ প্রভৃতি প্রবর্তনের ফলে যে সমস্ত 

অঞ্চল স্থানীয় প্রাকৃতিক পবিবেশকে স্বীয় আয়ত্বে আনিয়া পাধিব সম্পদের 
পবিপুর্ণ আহবণ ও বাবহাব করিতে সক্ষম হইয়াছে সেই সমস্ত অঞ্চলের বসত্তি- 
ঘনত্ব স্বভাবতই নিবি তইয়া থাকে । সাণস্কৃতিক পরিবেশের যে সমস্ত 

উপাদান অঞ্চলিক বসতিবণ্টনেব উপৰ বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার কবিয়! 
থাকে তাহাদিগকে আমবা নিম্লিখিতভাবে নির্দেশ করিতে পারি। (ক) 
শিল্প সগঠনে কারিগরী ব্্ভার গ্রয়োগ-ষে দেশ শিল্প সংগঠনে যত উন্নত 
কারিগরী স্গ্যাব প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছে সেই দেশের লোকবসতি 
তত নিবিড হইয়াছে । (খ) জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ-_জনন্থাস্থ্য সংরক্ষণে ষে 
দেশ যত অগ্রণী সেই দেশে সাধাবণতঃ মৃত্াহারের স্বল্পতা হেতু লোকবসতিও 
তত নিবিড হইয়া থাকে । (গ) পরিবারের আয়তন সম্পকিত মতামত্ত-_ 
এক একট পবিবাবেব অন্তুক্ত সভা সংখ্যার পবিমাণ সম্পফিত মতবাদও জন- 
সংখ্যা হ্বাস-নুদ্ধিব সহায়তা কবে। (ঘ) বহিরাগত আয়ের পরিমাণ__ 
ইহা সাধারণত: অদৃশ্য রপ্তানী, নিজদেশে বৈদেশিক শ্রমণকারীদের বায়, 
বিদেশে নিমুক্ত লগ্লী হইতে আয় এবং বিদেশীগত ধণ ও দানের উপর বিশেষ- 
ভাবেনির্ভব কবে। এইরূপ বহিরাগত আয়েব সাহাযো দেশগত বরধিত 
জনসাধারণেব চাতিদ1] মিটান সম্ভব বলিয়া যে দেশের বহিরাগত আয়ের 
ক্ষমতা ও পরিমাণ অণ্ধক (বা অল্প), অন্থান্ত ব্যবস্থা অন্থুকুল হইলে সেই 
দেশের জনসংখ্যাও অজ্ীক (বা অল্প) হইয়া! থাকে। (ড) ওপনিবেশিক 
সাজাজ্যের সংকীর্ণতা ব! প্রসার বিভিন্ন উপনিবেশ অঞ্চল হইতে খাস্- 
সামগ্রী ও অন্থান্ত দ্রব্যের আমদানীর পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া মূল দেশের 
জনসংখ্যার হ্র।সবৃদ্ধি নিরূপণ করিয়1 থাকে । বসতিঘনত-তারতম্যের উপরোক্ত 
কারণগুলি কখনও বা ব্যগ্টিগতভাবে আবার কখনও বা সমষ্টিগতভাবে স্থানীয় 
আঞ্চলিক বসতিঘনত্ব নির্ধারণ করিয়া থাকে । ৃ 

পৃথিবীর জনসংখ্যা বন্টন (57০৮৭ 10156355602 ০৫ ০701৪- 
0০০)--বলতিথনত্বের তারতম্য অনুসারে পৃথিবীকে প্রধানত: চারিভাগে 
বিভক্ত কর] খায়... 



৩২৮ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

€১ প্রায় বসতিষ্থীন অঞ্চলসমুছ (বসতিঘনত্ব প্রতি বর্গ মঃইলে ২ 
" জনের অনধিক )--পৃথিবীর স্থলভাগের অর্ধাংশই পরিবেশের প্রতিকূল 
প্রভাব হেতু প্রায় বসততিহীন। চারিটি প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল এই অঞ্চলসমূহের 
সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে । (ক) শীতল মেরুদেশীয় জলবাম়ু প্রভাবিত 
সাইবেরিয়া, উঃ স্ক্যা্িনেভিয়া, উঃ আমেরিকার উত্তবাঞ্চল এবং 

আ্যাণ্টার্কটিকা প্রায় বসতিহীন অঞ্চল। শস্পোৎপাদন কালের স্বল্পতাহেতু 
এই সমস্ত অঞ্চলে খাছাশস্তের উৎপার্ন নিতান্তই অসম্ভব। আবার 
পশুপালনের উপযোগী চাবণযোগ্য তৃণভূমিবও বিশেষ অভাব রহিয়াছে। 
এই কাবণে এই সমস্ত অঞ্চল প্রায় বসতিহীন। (খ) মরু ও মরুপ্রায় 
জলবায়ু সেবিত *' আফ্রিকার সাহাবা ও কালাহারী , এশিয়াব আরব, 
তুকীতন্তান, পারস্যের অংশবিশেষ ও তৎসন্লিহিত স্থানসমূহ , অস্ট্রোলয়াব 
পশ্চিমাঞ্চল, যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেটবেসিন ও পর্বতান্তর্গত মালভূমিসমূহ এবং 
দক্ষিণ অমেরিকার আটাকাম] ও প্যাটাগোনিয় প্রান বসতিহীন অঞ্চল। 
অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চলে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকত অধিক হইলেও এই অঞ্চল 
প্রায় বসতিহীন। (গ) নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্তর্গত দঃ আমেরিকার আমাজন 
অববাহিক1 এবং নিউগিনি দ্বীপও প্রায় বসতিহীন। প্রবল বৃষ্টিপাত, পর্যাপ্ত 

৬ংনং চিন্্র--পৃথিবীয় বনতি-বণ্টদ 

উত্তাপ, অন্থর্বব মৃত্তিকা, নিবিড় বনভূমি ও অঙ্বাস্থ্যকর জলবামু এই সমস্ত 
অঞ্চলে বসতি বিস্তারের অন্তরায় ম্বরূপ। (ঘ) পার্বত্য জলবাফু দেবিত 
উত্তর ও দক্ষিণ অমেরিকাঁর পশ্চিমাঞ্চল এবং মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল 
ভূপ্রকৃতির বন্ধুরতা, শস্তোৎ্পাদন কালের স্বয্পত1 ও বিরবা বৃষ্টিপাত হেতু 
প্রান্থ বলভিহীন। 

(২) বিরঙবসতিযুক্ত অঞ্চলসমুঙ্ধ ( বসতিঘনত্ব গ্রতি বর্গ মাইলে 
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২-২৫ জন )-উঃ ও দঃ আমেরিকার বিরলবসতিযুক্ত অঞ্চলসমূহের মধোঁ 
“প্রেয়রী১ ও “পম্পা* তৃণভূমি অঞ্চলসমূহই প্রধান । এই সমস্ত অঞ্চলে বর্তমানে 
ংঘবদ্ধভাবে চারণশিল্প ও কৃষিকার্য পরিচালিত হইতেছে । উঃ ইউরোপের 

শীতল ও বনাকীর্ণ অংশ এবং, এশিয়ার অভ্যন্তরস্থ পার্বত্য ব1 শু অঞ্চলও 
বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা ও অনিশ্চয়তা হেতু বিরলবসতিযুক্ত। মাল্ভূমি অংশে 
অবস্থান হেতু মধ্য আফ্রিকার অধিকাংশ অঞ্চলও ইহার অস্ততুত্ত । তবে, 

অন্থবূপ অক্ষাংশে অবস্থিত আমাজনীয় নিয়ভূমি অঞ্চল অপেক্ষা এই স্থানের 
লোকবসতি নিবিড। ইউরোপ ও দঃ পুঃ এশিয়ার কয়েকটি পাবত্য অঞ্চল, 
ক্রাস্তীয় আমেরিকা, আফ্রিক1 ও ইন্দোনেশিফার পবত ও মালভূমি অঞ্চল- 
সমৃহেও লোক বসতি বিরল। তবে সন্নিহিত নিবিড বসতিপুর্ণ অঞ্চলসমূহের 
খাছাদ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা মিটাইবার কন্য অনুরূপ অন্থান্ত পার্বত্য অঞ্চল 
অপেক্ষা এই সমস্ত অঞ্চলেব লোকবসতি নিবিড। 

(৩) নাতিনিবিড়বসতিযুস্ত অঞ্চজসমু্ধ (বসতিঘনত্ব প্রতি ব্্গ 
মাইলে ২৫-১২৫ জন )__দঃ পুঃ এশিয়ার অন্তত ব্রন্মদেশ, শ্যাম, ইন্দোচীন 

প্রভৃতি দেশেব অপেক্ষাকত শুষ্ক ও পার্বত্য অঞ্চল, পশ্চিম এশিয়ার উপত্যকা 
ও মালভূমি অঞ্চলসমৃহ ; প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ফিলিপিন, স্থমান্ত্রা ও 
টিমোব দ্বীপ, ভূমধ্যসাগরীয় জলবানু-সেবিত দঃ ও পুঃ ইউরোপীয় সমভূমিব 
অন্তর্গত দঃ পুঃ রুশিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোঙ্গীভিয়া, গ্রীস, স্পেন ও 
ইতালী , সুইডেনের দক্ষিণার্ধ। উঃ আলজেরিয়া এবং মরকো! গ্রভৃতি দেশের 
বসতিঘনত্ব নাতিনিবিড । এই দেশগুলি মূলতঃ কৃষিপ্রধান, তবে ইহাদের 
মধ্যে কোন কোনটি উৎপাদিত কৃষিজ ভ্রবে)র উদ্ধত্তাংশ রপ্তানী করিয়া থাকে 
আবাব কোন কোনটি কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনে কেবলমাত্র ম্বয়ংসম্পূর্ণ। 

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার নাত্তিশীতে্ মণ্ডলের অস্তগত কুষিচ্মুদ্ধ 
অঞ্চলসমূহ এবং উষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্গত ঈষৎ আন্দোলিত মালভূমি অরঞ্চলসমূহের 
বসতিঘনত্বও নাতিনিবিড়। এই সমস্ত অঞ্চলে কৃষিকার্ধ ব্যতীতভও খনিজ 
দ্রব্যের উত্তোলন, যনতষ্থিা ও অন্যান্ত নানাবিধ বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপ 
পরিচালিত হইয়! থাকে। 

দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, এবং অস্ট্রেলিয়ার স্থানে স্থানে বিশেষতঃ 
'উপকৃল-সন্নিহিত অঞ্চলসমূহের বসতিঘনত্বও নাতিনিবিড়। উদাহরণ হ্থরূপ 
বল৷যাইতে পারে যে দঃ আমেরিকার সাণ্টোস্, বুছ়্েনশ আয়ার্স, ভ্যাল- 
প্যারাইজো, ক্যালাও ও ক্যারাকাস, আফ্রিকার দক্ষিণাংশ, নাইজেরিয়া, 
ধান! ও লাইবেরিয়া। অস্ট্রেলিয়ার পার্থ, সিভনী ও মেলবোর্ন বং 
নিউদ্বীল্যাণ্ডের বনতিঘনত্ব প্রতি বণ মাইলে ২৫-১২৫ জন। 

(৪) নিবিড়বগতিযুস্ত অঞ্চলসমুহ ( বসতিধনত্য প্রতি বরীমাইকে 



৩৩৩ - প্রাথমিক অর্থনৈতিক-ভূগোগ 

% ১২৫ জনের অধিক )-মৌন্থুমী ও ঠটনিক জলবাফু সেরিত-দঃ পুঃ এশিয়ার 
বিভিন্ন অঞ্চল, বিশেষত ভারত, চীন, জাপান ও জাভা; ব্রিটিশ জলবায়ু সেবিত 
উঃ পঃ ও মধ্য ইউরোপের দেশসমূহ, বিশেষতঃ, ইংল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, 
নেদারল্যাণ্ড, জার্মানী, ইতালী, ন্থইজারঙ্যাণ্ড, ডেনমার্ক, পোল্যা্, 
চেকোন্লোভাকিয়া, অস্ঠিয়! ও হাজেরী এবং লরেদ্পীয় জলবায়ু সেবিত উঃ পুঃ 
যুক্তরাষ্ট্রের লোকবসতি অতিশয় নিবিড়। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় 
৬৭% এই তিনটি অঞ্চলেই বসবাস করে । 

দঃ পুঃ এশিয়াতেই পৃথিবীর অর্ধেক লোক বাস করে। তবে এই 
অঞ্চলের দেশগত সামগ্রিক বসতিঘনত্বের সংখ্যাসমূহ ভান্ত ধারণামুলক, 
কারণ, এই দেশগুলির উর্বর ভূর্মিভাগের স্থানে স্থানে বসতিঘনত্ব ১০০০ 
জনেরও অধিক হইয়া থাকে । 

উপরোক্ত তিনটি প্রধান প্রধান অঞ্চল ব্যতীত ও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলেও 
নিবিড় বসতিঘনত্ব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধো বারমুডা? 
(১,৭৫৯), বারবাভোস (১,২৬৬), ও পোর্টোরিকে। (৫৪৪) দ্বীপপুঞ্জ ; বুহদায়তন 
শহরসমূহের নিকটবত্তা অঞ্চলসমূহ এবং নীলনদের অববাহিকার ন্যায় উবর, 
সেচনমন্থিত ও কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

উপরোক্ত অঞ্চলসমূহে নিবিড় লোকবসতির কারণগুলি আমরা 
নিয়লিখিত রূপে নির্দেশ করিতে পারি :_(১) অনুকুল ভৌগোলিক 
পরিবেশ ও পার্থিব জম্পদের প্রাচুর্ব। দঃ পুই এশিয়ার অন্তর্গত 
দেশগুলির জনসমৃদ্ধি নির্ভর করে প্রধানতঃ উহাদের অনুকূল জলবাযুযুক্ত 

উর্বর মুত্তিকার উপর । জাভার উর্বর আগ্নেয় মুত্তিকা, উষ্ণ জলবায়ু ও 

প্রচুর বৃষ্টিপাত এই দেশটিকে একটি সমৃদ্ধ কৃষি অঞ্চলে পরিণত 
করিয়াছে । চীনের ইয়াংলি ও সিকিয়াং অববাহিক এবং ভারতের 
গাঙ্গের় সমভূমি অতিশয় উর্বর এবং জলবাঘু কৃষিকার্য ও মন্ম্যবাসের 
অনুকূল হওয়ায় এই সমস্ত অঞ্চল নিবিড বসতিপুর্ণ। জাপানে লোকবসতি 
নিবিড় হইবার কারণ দেশটির নাতিশীতল ও ্বাস্থ্যকর জলবায়ু, ভগ্ন 

তটরেখা এবং শিল্পসমদ্ধি। এই দেশগুলি খনিজ সম্পর্দে সমৃদ্ধ হওয়। 
সত্বেও এতদঞ্চলে খনিজ দ্রবোর উত্তোলন অতি সামান্য এবং ইহাদের 
বহিবাণিজ্যের পরিমাণও নাম মান্ত্র। 

উঃ পঃ ইউরোপের জনবহুল দেশসমূহের জলবায়ু ও মৃত্তিকা কৃষিকার্ধের 
পক্ষে তাদৃশ উপযোগী না হইলেও খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য, যন্্রশিল্প সংগঠনের 
সথগ্নোগ-স্থবিধা, পৃথিবীর অন্ঠান্ত দেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে এই 
দেশগুলির অনুকূল অবস্থান ও শ্বাভাবিক বন্দরের প্রাচুর্য এই সমস্ত দেশের 
জনসমুদ্ধিরপক্ষে সহায়তা করিয়াছে । | 
উদ ৪ 



পৃথিতীর লোকসংখা? ও বসতিঘনন্ব, ৩৩১ 

উঃ পুঃ যুক্তরাষ্ট্রের নিবিড় বসতিৎমা্ধ প্রধানত: এই অঞ্চলের খনির 
সম্পদ, শিল্প সংগঠনের স্থযোগ সুবিধা, ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে অঞধচরটিয 
অনুকূল অবস্থান ও উর্ধর কৃষিভূমির উপর নির্তরশীল। 

(২) অনুকুর্দ সাং স্কৃতিক পরিবেশ £ সাংন্বৃতিক পরিবেশের যে সমগ 

প্রধান প্রধান উপাদান এতদরঞ্চলে নিবিড় বসত্িঘনত্বের সহ্াচ্ছতা করিয়াছে 
তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান £--(ক) যহ্ত্রশিল্পে উদ্নততি এবং 

কারিগরী বিষ্তার প্রয়োগ ও প্রসাবহেতু উ: পুঃ যুজরাষ্ট্র ও উঃ পশ্চিম 
ইউরোপের বিভিন্ন অংশ জনসমৃদ্ধ। (খ) উঃ পুঃ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ও 
উঃ পুঃ যুকজরাষ্ট্রে এবং এঁ সমস্ত দেশ কর্তৃক শাসিত পৃথিবীর অন্তান্ত দেশসমূহেও 
উন্নত জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রসারহেতু মৃতাহারের স্বল্পতা ও 
তজ্ঞনিত জনসংখ্যাব আধিকা পরিলক্ষিত হয়। (গ) উঃ: পঃ ইউরোপের 
দেশগুলির পক্ষে বহিরাগত আয়ের পরিমাণ অধিক হওয়ায় এবং এইরূপ 
আয়ের সাহায্যে দেশগত বধিত' জনসাধাবণেব চাহিদা! মিটান সম্ভব বলিয়া 
এই সমস্ত দেশে জনসংখ্যা চাপও অধিক। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর 
হইতে পঃ ইউবোপেব দেশগুলির ক্ষেত্রে এইরূপ আয়ের উত্স বহুল পবিমাণে 
হ্বাস পাইয়াছে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে উহা দিনদিনই বুদ্ধি পাইতেছে। 
(ঘ) ওপনিবেশিক সাক্সাজ্যের প্রলার হেতু গ্রেটব্রিটেন, বেলজিয়াম ও 
হল্যাণ্ডে জনসংখ্যাব চাপ অধিক। কারণ উপনিবেশসমূত হইতে দ্রব্য- 
সামগ্রীব আমদানীর দ্বারা মূল দেশের বধিত জনসংখ্যাব চাহিদা মিটান 
সম্ভব। তবে, সম্প্রতি এই সাম্রাজ্যবাদ ধ্বস হইয়] যাইতেছে বলিয়া! নিবিভ 
বসতিপূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহেব জীবনযাত্রার মানও নিয়মুখী হইতে 
চলিয়াছে। 

ভারতের জনংখ্যা বণ্টন (19150555600 ০£ 70101860117 
[0019 )--১৯৬১ সালের আদম স্থমারী অন্গসারে ভাবতের জনসংখ্যা ৪৩"৯১ 
কোটি, আয়তন ৩২,৭৬,১৪১ কি. মি. এবং প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার 
ঘনত্ব গডে ১৩৮। কিন্তিবহবিস্ূত ভারতের জনসংখ্যার ঘনত্ব সংত্র সমান 
নহে। রাজ্যসমূহের মধ্যে কেরালায় গ্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোকবস্তি 
৪৩৫ জন। কিন্তু জন্মু ও কাশ্মীরে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোকবসতি অতি 
অল্ল-_মাত্র ২৬ জন (অনুমিত)। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যগ্রদেশ, 
বিহার ও পঃ বঙ্গে যথাক্রমে গড় ঘনত্ব ১২৯, ১১০১ ২৫১, ৭৩) ২৬৭) ৩৯৮1 

বলতি বণ্টনের তারতম্য অনুসারে ভারতকে নিধিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল, স 
নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল এবং বিরল বসততিযু্ত অঞ্চল--এই তিন 
বিত্ত করা যাইতে পারে! (১) গাঙে সমভূমি, মালীবার ও কন্ধণ পা 
ক্লাঞ্ল, তামিলনাড়ুর উত্তরাংশ এবং উ়িষ্ঠা় উপকূলভূমি নিবিড় বসঘি-ধুফ 



৩৩২ ট ধ্লাখমিক- অর্থ নৈতিক ভূগোল 

0 কল (বসুন প্রতি বর্গ মাইলে গায় ৬৬৯ )। (২) গুজরাট, সৌরাষ্টর 
* বাক্ষিণান্া। - এবং পূর্বপাঞাবের সমভূমি--নাতিনিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল 

€(বতি-নন্ব প্রতি বর্গ মাইলে প্রায় ২৬৬)। (৩) মরু অঞ্চল, হিমালয়ের 
পার্বতযভূমি, ছোটনাগপুর এবং মধ্য ভারতের মাণভূমি ও উচ্চভূমি অঞ্চলসমূহ 
বিরল বসতিযুক্ত (বসতি ঘনত্ব প্রতি বর্গ মাইলে প্রায় ১২৯)। নিয়লিখিত 
কারণসমূহের জন্ত ভারতের বিভিগ্ন অঞ্চলে নিবিড় বা বিরল লোকবসতি 
পরিলক্ষিত হয়। | 

নিবিড় লোকবসতির কারণ- ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে লোকবসতি 
অত্যন্ত নিবিড। ইহার কারণ_€১) কৃষিকার্ষের স্থুযোগস্থবিধা ও 
উন্নতি--সমতল ভূপ্রকৃতি, পরিমিত উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত, কুত্রিম জলসেচ 
বাবস্থা ও জমিব উর্বর শক্তির উগর কৃষিশিল্লের উন্নতি নির্ভর করে। 
পশ্চিমবঙ্গ ও মালাবার উপকূলে কৃষিকার্ধের এই সমস্ত স্থষোগস্থবিধা থাকায় 

'লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। গাঙ্গেয় সমভূমির পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষতঃ বিহার, 
উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে ( ১৬৬) এবং তামিলনাড়ুর (২৫৯) বদ্ীপাঞ্চল ও 
উড়িস্তার (১১৩) সমতলভূমিতে বুষ্টিপাত অল্প। কিন্তু এই সমস্ত অঞ্চলে 
কৃত্তিম জলসেচ ব্যবস্থার স্থযোগ থাকায় কৃষিকার্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয়। 
(সই কারণে এই সমস্ত অঞ্চলে লোকবসাঁত ঘন, তবে গাঙ্গের সমভৃমির 
পূর্বাঞ্চল অপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চলে লোকবসতি অল্প। (২) খনিজ সম্পদের 

প্রাচুর্য-_খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলেও লোকবসতি নিবিড হয়। দৃষটান্তহ্বরূপ 
বলা যাইতে পারে ঘে বঝরিয়ার কম্নলাখনি অঞ্চলে লোকবনতি অত্যন্ত ঘন। 
€৩) শিল্প ও বাণিজের উন্নতি-লোকসংখ্যার ঘনত্ব আঞ্চলিক শিল্প- 
বাণিজ্যের উন্নতির উপর নির্ভর করে। শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি হেতু বোস্বাই, 
'আমেদাবাদ, আসানসোল এবং কলিকাত। অঞ্চলের লৌকবসতি নিবিড। 
লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র গ্রাম জামসেদপুর জনসমৃদ্ধ 
নগরীতে পরিণত হইয়াছে। (8) সমল ভূপ্রকৃতি-_তৃগ্রকৃতি সমতল 
হইলে কৃধিকার্ধের ও যানবাহন চলাচলের সুবিধা হয় এই কারণে সমতল 
ভূপ্রকৃতিযুস্ত অঞ্চলে লোকবনতি ঘন। গাঙ্গেয় সমভূমি এই কারণেই নিবিভ 
লোকবসতিপুর্ণ অঞ্চল । 

ভারতের গ্াঙ্গের সমভুমিতে লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। ইহার 
কারণ--0১) কষিকার্ধের হযোগস্থবিধা ও উন্নতি--গাছগেয় সমভূমি পলিগঠিত 
হওয়ায় মৃত্তিক! অতিশম্ উর্বর। এই অঞ্চলের বুট্টিপাত পরিমিত এবং 

| ৯ ধূর্ধের উপযোগী । এই সম্ভূমি অঞ্চলে কৃত্রিম জলসেচের স্ষোগন্থবিধা 
ছ। এই স্থানের ভূপ্রকৃতি সমতল।' এই সমস্ত কাম্পণে এই অঞ্চলে 

কৃিকা্ বিশেষ উন্নতি লান্ত করিয়াছে । বস্ততঃ এই লগডুমিই ভারতের 



পৃথিবীর কস খু কত 
না লী লক ্ 

শ্রেষ্ঠ কষি অঞ্চল। কৃবিকাধের সাহায্য জীরনযাজ। মির্ধাহ খুব সহজ হা 
এই অঞ্চলের লোকবসতি প্মত্যন্ত নিবিড় । জবার এই অঞ্চলের ভূগ্রকতি 
সমতল হওয়ায় নদীসমূহ স্থনাব্য এবং জর্পথে পণা ও খা 5লাটল ও 
রাস্তাঘাট নির্মাণ আসুম্স্ত-সহভসাধ্য ও অল্লব্যয়সাপেক্ষ। (২) পশ্চিমবঙ্গের 
পশ্চিম প্রান্ত হইতে প্রচুর কম্বল এবং উহার সন্গিহিত অঞ্চলে (লীছ আকরিক 
পাওয়া যায়। এ অঞ্চলে জলবিছ্যতের উতৎ্পাদনও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 
(৩) কাচামাল ও বিদ্যুৎ শক্কিসম্পদের প্রাচুধ এবং যানবাহনের সুবিধা হেতু 

এই অঞ্চল শিল্পবাণিজ্যে বিশেষ উন্নত । পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তবপ্রদেশ, 
পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চল শিশ্প-সম্পদে উন্নত হওয়াম়ু এই সমস্ত শিল্পের উপব 
নির্ভরশীল অগণিত লোক এই অঞ্চলে বাস করে । (৪) বহু প্রাচীনকাল হইতেই 
আর্ধগণ এই সমভূমি অঞ্চলে বসবাস করিতেছেন, এবং সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে 
এই অঞ্চল পৃথিবীর অন্ততম প্রাচীন অঞ্চল। এই কারণেও এ অঞ্চলের 
লোকবলতি ঘন। 

বিরল লোকবদতির ক্কারণ--ভারতেব কয়েকটি অঞ্চলে লোক বসতি 
বিবল। ইহার কারণ--(১) বন্ধুর ভূপ্রকতি-_বন্ধুব ভূপ্রকৃতিযুক্ত অঞ্চলে 
কৃষিকাঁয ও যানবাহন চলাচল সহজসাধ্য নহে। সেই কারণে ভারতে 
পার্বত্য অঞ্চলে লোকবসতি বিরল। হিমালয় ও কাশ্মীরের ভূগরকৃতি বন্ধুর 

হওয়ায় এই সমস্ত অঞ্চলে লোক- 
বসতি অতি সামান্ত। (২) নিবিড় 
অরণ্য--অতণ্যাকীর্ণ অঞ্চলে 
লৌকবসতি বিরল হয়। আসাম। 

(৬০) ও স্থন্দরবন অবণ্যাকীর্ণ এবং 
অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় এ সমস্ত স্থানে 
লোকবসতি অল্প। (৩) সশ্ল বৃষ্টিপাত 
ও মক্প্রায় জলবায়ু রাজস্থান 

(৫৯), দক্ষিণ পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে 
বৃষ্টিপাত অতিলামান্ত এবং জল- 
বাযুও চরমভাবাপর। সেই 

কারণে এই সমন্ত অঞ্চলে লোক- 

বসতি অল্প। কিন্তু ভারতের 
৬৩তনং চিত্র--ভারতের লোকবনতি মক্ুপ্রায় অঞ্চলের যে সমন্ত স্থানে 

কৃত্তিম জলসেচ ব্যবস্থ! প্রবতভিত হইতেছে সেই সমস্ত স্থানে লোক বছতি... , 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। (8) কৃষিকার্ধষের জন্ুবিধ! ও অনুকতত 
মধা গ্রধেশের ভূমি বন্ধুর ও অরণ্যাকীর্ণ। এই অঞ্চলে, বৃষ্টিপাত হয় গ্রচুয়, ্ 



কিন্ত তুমি উর না সু. টার অরণা ওপর্যতের জন্ত ৃষিকার্ষের 
কবিধান। খাঁচা ড১২ধা] অগ্প। আবার জন্জা (১০১) ও মধাগ্রদেশের 
ফতকাংগে নৃষ্টিপার্ড অল্প এবং কত্রিম সেচব্যবসথা প্রবর্তনের -হুযোগও অল্প. 
ৈইন্কারণে এই সকল অংশে লোকবসতিও অল্প ্ 
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